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    بسم ا الرمحن الرحيم

﴿ ّإِن ى اللَّهتَراش نم نينمؤالْم مهأَ�ْفُس مالَهوأَمو 
ّبِأَن مّةَ لَهنالْج لُونقَاتي يبِيلِ فس اللَّه قْتُلُونفَي 

قْتَلُونيا ودعو هلَيقًّا عي حف اةراإل�ْجِيلِ التَّوو 
 فَاستَبشروا اللَّه من بِعهده أَوفَى ومن والْقُرآنِ
كُمعيي بِبالَّذ تُمعايب بِه كذَلو وزُ هالْفَو يمظالْع   ﴾  

 
 މުއުމިނުންކުރެންهللا  ހަމަކަށަވަރުން[

 ބަދަލުގައި އޭގެ މުދާތައް ނަފްސުތަކާއި އެބައިމީހުންގެ
އެބައިމީހުން . އެވެގަނެލައްވާފަ ދެއްވައިވަނީ ޖަންނަތް

 ގަތުލުކޮށް އަދި. ގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކުރެއެވެهللا
 މައްޗަށް އެއިލާހުގެ މިއީ .ޤަތުލުވެގެންދެއެވެ

 ޔެވިގެންވާލި ޤުރުއާނުގައި އަދި އިންޖީލާއި ތައުރާތާއި
 އަށްهللا  ފުއްދުމުގައި ވަޢުދު އަދި. ވަޢުދެކެވެ ޙައްޤު
 ދެން، ފަހެ؟ އްވޭހެއްޔެވެވަފާތެރި ފަރާތެ ވުރެ

. އުފާކުރާށެވެ މެދު ވިޔަފާރިއާއި ތިކުރި ތިޔަބައިމީހުން
 ކާމިޔާބީއަކީ މަތިވެރިވެގެންވާ ހަމަކަށަވަރުން އަދި

       .]އެއީއެވެ
   



 

 

   



 ފިހުރިސްތު

ޖިހާދުގެ އަޑު  7

  ފިހުރިސްތު
 

  13  މުޤައްދިމާ ތަރުޖަމާނުގެ

  19  މުޤައްދިމާ

 ކުރާ ޢަދުއްވުންނަށް ސަބަބުން އޭގެ ތަޢާރަފާއި ޢަމަލިއްޔާތުގެ އިސްތިޝްހާދީ

  27  އަޘަރު

  

  :ފުރަތަމަބައި : 

  33  ދަލީލް މައްޗަށްވާ ޙަމަލާގެ އިސްތިޝްހާދީ

  35  ދަލީލް ފުރަތަމަ

  36  ދަލީލް ދެވަނަ

  37  ދަލީލް ތިންވަނަ

  40  ދަލީލް ހަތަރުވަނަ

  45  ލީލްދަ ފަސްވަނަ

  50  ދަލީލް ހަވަނަ

  53  ދަލީލް ހަތްވަނަ

  56  ދަލީލް އަށްވަނަ



 ފިހުރިސްތު

 ފިދާއީ ޙަމަލާ 8

  57  ދަލީލް ނުވަވަނަ

  58  ދަލީލް ދިހަވަނަ

  61  ދަލީލް އެގާރަވަނަ

  62  ދަލީލް ބާރަވަނަ

  64  ދަލީލް ތޭރަވަނަ

  67  ދަލީލް ސާދަވަނަ

  69  ދަލީލް ފަނަރަވަނަ

  71  ދަލީލް ސޯޅަވަނަ

  72  ދަލީލް ސަތާރަވަނަ

  73  ދަލީލް އަށާރަވަނަ

  75  ދަލީލް ނަވާރަވަނަ

  76  ދަލީލް ވިހިވަނަ

  80  ލްދަލީ އެކާވީސްވަނަ

  81  ދަލީލް ބާވީސްވަނަ

  82  ލްދަލީ ތޭވީސްވަނަ

  86  ދަލީލް ސައްވީސްވަނަ

  87  ދަލީލް ނަފަންސަވީސްވަ

  90  ދަލީލް ސައްބީސްވަނަ

  93  ދަލީލް ހަތާވީސްވަނަ

  95  ދަލީލް ސްވަނައަށާވީ



 ފިހުރިސްތު

9   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

  

  :ދެވަނަބައި : 

 ބާރުދޭ މައްޗަށް މިކަމުގެ އަރިހުން ޢިލްމުވެރިންގެ އިހުގެ ޞާލިޙުންނާއި ސަލަފުއް

  97  ބަސްތައް

 ޙަމަލާގެ އިސްތިޝްހާދީ -  ޙުކުމް ޙަމަލާދިނުމުގެ ޢަދުއްވުންނަށް ނިއެކަނިމާއެކަ

  99  ؟ބާރުދޭތަ މައްޗަށް

  112  ޚުލާސާ

 ހުއްދައާއި ޤަތުލުކުރުމުގެ ؛މުސްލިމުން ހިމެނޭ އައްޑަނާގައި އިންސާނީ

  115  ގުޅުން ހުރި ޙަމަލާއާއި އިސްތިޝްހާދީ

  115  ތަޢާރަފް

  117  ބަސް ޢިލްމުވެރިންގެ މައްޗަށްވާ މީގެ

  121  ބާރު ލިބިދޭ މައްޗަށް ޙަމަލާގެ އިސްތިޝްހާދީ މައްސަލައިން މި

  

  :ތިންވަނަބައި : 

  125  ފަރަޤު ގެ އިސްތިޝްހާދީ އަމިއްލަމަރާއި

ދެކިލައްވާގޮތް ޢިލްމުވެރިން ބެހޭގޮތުން އާއި އެހީތެރިވާމީހާ ޤަތުލުކުރުމަށް :ތަޙްޤީޤް
  127  

  127  ތަޢާރަފް



 ފިހުރިސްތު

 ފިދާއީ ޙަމަލާ 10

  129  ގުޅުން ހުރި މިމައުޟޫއާ އާއި ޙާދިޘާ އުޚްދޫދުގެ އަޞްޙާބުލް

 އާއި މިމައުޟޫޢު ވަދެގަތުމާއި އެކަނިމާއެކަނި ތެރެއަށް ސަފުތަކުގެ ޢަދުއްވުންގެ

  133  ހުރިގުޅުން

  141  ތަޢާރަފް ޝަހީދެއްގެ

  146  ޚުލާސާ

  150  ތަޢާރަފް  އަމިއްލަމަރުގެ

  156  ޚުލާސާ

  

  :ހަތަރުވަނަބައި : 

  161  ޢިލްމުވެރިން ފަތުވާދެއްވާފައިވާ މައްޗަށް ހުއްދަކަމުގެ ޙަމަލާ އިސްތިޝްހާދީ

  170  ޙާދިޘާއެއް މުހިއްމު

  173  ނިންމާލުން

  173  ...ކުރިބޯށި ޝަހީދުވުމުގެ

  

  177  ...ފިދާއީ ނުހުއްޓުވޭނެ

  
  179  )1( އަރިމަތީބާބް

  179  ރައްކާތެރިވުން ފުށުން ޢިލްމުވެރިންގެ ތިބި އެކަހެރިވެފައި ޖިހާދުން



 ފިހުރިސްތު

11   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

  187  )2( އަރިމަތީބާބް

هللاފީސަބީލި ޖިހާދު އަލް :ޢަމަލު މަތިވެރިވެގެންވާ އެންމެ ތެރެއިން ޢަމަލުތަކުގެ
  187  

  199  )3( އަރިމަތީބާބް

 ،ރުއްސުންލައްވައި تعاىل هللا މިނޫންވެސް އަދި ރަސޫލުންނާއި ،ނަބިއްޔުންނާއި
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  ތަރުޖަމާނުގެ މުޤައްދިމާ
  

މިފޮތަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އިސްތިޝްހާދީ ނުވަތަ ފިދާއީ ޙަމަލާގެ ޙުކުމް 
ބަޔާން ކުރައްވައި މުޖާހިދުންގެ ޝަހީދުވެފައިވާ ޝައިޚް އަދި ޢަސްކަރީ 

މިއްލައަށް ޙައްވާ އަ[ލިޔުއްވާފައިވާ  رمحه اއުސްތާޛް ޔޫސުފް އަލް ޢުޔައިރީ 
 . މިފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އެކެވެ، ]މަރުވީހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ޝަހީދުވީހެއްޔެވެ؟

  
އެހެނަސް ިމތަރުޖަމާގައި މިވަނީ ދިވެހި ކިޔުންތެރިންނަށް ފަސޭހަވާނޭހެން، 

ސުރުހީތައް  رمحه اފޮތުގެ ބައެއް މައުޟޫތައް އަތުރައި، ޝައިޚް ޔޫސުފް 
ގެންނަވާފައި ނުވާ، އެހެނަސް ކިޔުންތެރިންގެ ފަސޭހައަށް ސުރުހީ ކަނޑައެޅުން 

މީގެ އިތުރުންވެސް، . ގެނެވިފައެވެ ނަށް އެފަދަ ބަދަލުތައްމުހިއްމުވާނޭ ތަންތަ
ބައެއް މައުޟޫތައް ޚުލާސާކުރެވި އަދި އަނެއްބައި މައުޟޫތައް އިތުރަށް 

ތަފްޞީލު ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫއެއްނަމަ . ވެތަފްޞީލުވެސް ކުރެވިފައިވާނެއެ
އަދި އިތުރު ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ . އިތުރުވާބައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ

 އަލް ޞާލިޙް ބިން ޢަޒީޒް ޢަބްދުލް ތަފްޞީލެއްވެސް ގެނެވިފައިވަނީ ޝައިޚް
 އުފްޚަ އިންތިޙާރް އަލް ޙުކުމް ފީ މުޚްތާރް އްަލ[ފޮތް  ގެ فك ا أسرهޖަރްބޫޢު 
ފޮތަށް މިފަދަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން . އިންނެވެ] އަސްރާރް އަލް އިފްޝާއު

މިފޮތް ލިޔުއްވާފައިވަނީ ، رمحه اޖެހުނު ސަބަބަކީ، ޝައިޚް ޔޫސުފް 
ބަހުރުވައެއްގައި ވަރަށްވެސް ] ތަޙްޤީޤީ[ޢިލްމުވެރިންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން 
 . ތީއެވެފުން ޢިލްމީ މިންގަނޑަކުން ކަމުގައި ވާ
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މީގެ އިތުރުން ބަސްމަގު ހަމަޖައްސައި، އަދި ފޮޅުވަތްތައް ފަހުމްވުމަށް 

)  ] (ވަށް ބުރެކެޓް[ލިޔެވެމުންދާ ފޮޅުވަތުގެ ތެރޭގައި ؛ އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން
ތަކުން ) Footnote(ނޫނީ ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގެ ނިމުމުގައި ތަފްޞީލް ނޯޓު 

 .ވާނީބަޔާންކޮށްދެވިފައެވެ
  
ން އަދި ޙައްޤުފޯރަމްސް އިން ލިޔެވިފައިވާ ބައެއް ލިޔުން، ]ޖިހާދުގެ އަޑު[

ނުވަތަ ތަރުޖަމާ ތަކާއި ިޚލާފަށް މިތަރުޖަމާގައި ބަހުރުވައިގެ ބަދަލެއް 
މިކަމަކީ ފަށައިގަތުމުގައި ޚުދު ތަރުޖަމާނުންނަށްވެސް . ގެނެސްފައިވާނެއެވެ

އެއީ . ން ބޮޑު ބަދަލެކެވެއުނދަގޫކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، މިއީ މުހިއްމުކަ
ފަދަ ބަސް ބަސް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި ] ކިބައިން] [އެކަލޭގެފާނު] [ގެފާނު[

ގައި މި މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ] 2އަރިމަތީ ބާބް [މިފޮތުގެ . އެކުނުލެވުމެވެ
އަހަރެމެން އުއްމީދުކުރަީނ ކުރިއަށް . އިތުރު ތަފްޞީލެއް އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ

ތަކުގައިވެސް މިބަދަލުތައް ގެނެވި، މި ބަހުރުވައިގެ ބަދަލުތަކަށް ނެރެވޭ ފޮތް
 .ދިވެހިން ޢާންމުވުމެވެ

  
މިހުރިހާ ބެހުންތަކަކީވެސް . (ބަޔަކަށެވެ 4މިފޮތް ބަހާލެވިފައިވަނީ 

 :އެއީ.) ބެހުންތަކެވެ ކުރުމުގައި އެކުލަވާލާފައިވާތަރުޖަމާ
  

މިބައިގާ އެކުލެވޭނީ އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާގެ މައްޗަށް ވާ  :ފުރަތަމަ ބައި
ބައެއް ދަލީލުތަކުގައި އިތުރު ތަފްޞީލް . ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ދަލީލްތަކެވެ

ބައެއް . ނޫނީ އެއިން ނެގޭ ފައިދާތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ
 .ކިޔުންތެރިންނަށް މިބައިން އެކަނިވެސް ފުދޭނެއެވެ
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އެކުލެވިފައިވާނީ ސަލަފުއް ޞާލިޙުންނާއި އިހުގެ އަރައި  މީގައި :ދެވަނަ ބައި

ގެ އަރިހުން އިސްތިޝްހާދީ މައްސަލައަށް ) رمحهم ا(ތިއްބެވި ޢިލްމުވެރިން 
މިބައިގައި އެބޭފުޅުންގެ ފަތުވާތަކާއި އަދި ދަލީލުތައް، . ބާރުދޭ ފަތުވާތަކެވެ

. ލު އެކުލެވޭނެއެވެޚުދު މިމައްސަލައިގެ މައްޗަށް އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީ
މަރު ޔަޤީންވާ ޙާލު : [މީގެ ދަށުން ނެގޭ ޚާއްޞަ ދެ މައުޟޫ އަކީ

އަދި ] ތުމާއިއެކަނިމާއެކަނި ޢަދުއްވުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގަ
ތަކާއި ] ހިމެނޭ މުސްލިމުން މެރުމުގެ މައްސަލަ އިންސާނީއައްޑަނާގައި[

 . އިސްތިޝްހާދީއާ ހުރި ގުޅުމެވެ
  

މިބައިގާ ބަޔާންކޮށް ދީފައިވާނީ އަމިއްލައަށް މަރުވުން ނޫނީ  :ތިންވަނަ ބައި
މީގައި . ދީއާ ދެމެދުގައިވާ ފަރަޤެވެމަރުން މަރުވުމާއި އަދި އިސްތިޝްހާކުފުރު

  .ވަރަށް ތަފްޞީލު ފިޤުހީ ބަހުޘްތައް އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ
 

ރެ ފަހުގެ ޢިލްމުވެރިން ކުއެކުލެވިފައިވާނީ މިބައިގާ  :ހަތަރުވަނަ ބައި
ގެ އިސްތިޝްހާދީ ހުއްދަކަމުގެ މައްޗަށް ފަތުވާ ދެއްވާފައިވާ ޢިލްމުވެރިން

މީގެ އިތުރުން، މިކަމުގެ މައްޗަށް އިމާމް އިބްނު ކަޘީރުގެ . ތަފްޞީލެކެވެ
 .ނަޟަރިއްޔާތު ދޭހަކޮށްދޭ ބަސްކޮޅެއްވެސް ގެނެސްފައިވާނެއެވެ

 
ކަމާއި ހުއްދަފުރަތަމަބައިން އެކަނިވެސް މިމައްސަލައިގެ : ދެންބުނަމެވެ

ދެވަނަބަޔާއި ތިންވަނަ ބައިން، މިމައްސަލައިގެ . މަތިވެރިކަން ބަޔާންވާނެއެވެ
މައްޗަށް ބައެއް މީހުންގެ ހިތްތަކުގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ ޝައްކުތަކަށް ރައްދު 

 .އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ
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 ) Appendix(ބާބެއް ނިންމާލުމަށްފަހު، ތިން އަރިމަތީ ރުން، ފޮތްމީގެ އިތު

 އެއީ . ގެނެސްފައިވާނެއެވެ
  

އެއީ . މިއީ ވަރަށް ޚާއްޞަ އެހާމެ މުހިއްމު މައުޟޫއެކެވެ :1އަރިމަތީބާބް 
ޖިހާދުން އެކަހެރިވެފައި ތިބޭ ޢިލްމުވެރިން ކުރެން ރައްކާވެތިބުމާއި 

މުޖާހިދުންގެ ޝައިޚެއްކަމަށްވާ،  ށް]ޖިހާދުގެ އަޑަ[މިބާބުގައި . ބެހޭބާބެކެވެ
ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް އަލް މުޙާޖިރް ދެއްވާފައިވާ ބަސްދީގަތުމެއްވެސް 

 .އެކުލަވާލާފައިވާނެއެވެ
  

فك ا ޝައިޚް ޢަބްދުލް ޤާދިރް އިބްނު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް މިއީ  :2 އަރިމަތީބާބް
ދި ފީ އަލް ޢްުމދާ ފީ އިޢުދާދް އަލް ޢުއްދާ ލިލްޖިހާ[ގެ ފޮތް  أسره

ގެ މަގުގައި ޖިހާދު هللاގެ ފުރަތަމަ ބާބްގެ ތެރެއިން ] ސަބީލިއްލާހި ތަޢާލާ
ކުރުމުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ލިޔުން ކޮޅެއްގެ 

   )1(.ތަރުޖަމާއެވެ
  

                        
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި، އަދި [ތަރުޖަމާ ކުރެވި، ] ޖިހާދުގެ އަޑުން[މިބާބް ދިވެހިބަހަށް  1

މި ނަމުގައިވާނީ ] އަޖުރަށް އުއްމީދުކުރުމުގެ މައްޗަށް ހަނދުމަކޮށްދިނުމެއް
 .ޕަބްލިޝްކުރެވިފައެވެ
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 އިހުވެސް. ބާބެކެވެ ބެހޭ އާއި ތަރުޖަމާ މިފޮތުގެ މިއީ :3އަރިމަތީބާބް 
 ނުވާ ބޭނުންކޮށްފައި މިތަރުޖަމާގައި ބަސްމަގު ފަދަ ]ކަލޭގެފާނު[ ބުނިފަދައިން

   .ަބޔާންވެފައިވާނެއެވެ މީގައި ސަބަބު
  

 މަންފާ އުޚުތުންނަށް އަޚުންނާއި ހުރިހާ ތިޔަ މިފޮތަކީ އުއްމީދަކީ އަހަރެމެންގެ
 މި އަހަރެމެންގެ އެދެނީ ހަޟްރަތުންهللا  އަދި. ކަމުގައިވުމެވެ ލިބޭނޭފޮތެއް
 ކާމިޔާބީ ޝަހާދަތުގެ މަތިވެރިވެގެންވާ ޤަބޫލުކުރައްވައި މަސައްކަތް

  .އާމީން. ދެއްވުމެވެ އަހަރެމެންނަށްވެސް
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  )2( މުޤައްދިމާ
 

. އަށެވެ وتعاىل سبحا�ههللا އެންމެހާ ޙަމްދެއް ވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރިރައްބު 
 :އެއިލާހަކީ އަހަރެމެންނަށް މިފަދައިން އެންގެވި އިލާހެވެ

  
  }األرض لَفَسدت بِبعضٍ بعضَهم النّاس اللَّه دفْع ولَوال{

ނުހިފެހެއްޓެވިނަމަ، އެއްބައިގަނޑެއްގެ ފަރާތުން އަނެއްބައިގަނޑެއް هللا އަދި [
   )3(.]މުޅި ބިންމަތި ފަސާދަވެއްޖައީހެވެ

 
އަދި ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަނީ ހިދާޔަތުގެ އިމާމް، 

 « :އެނަބީ އަކީ މިފަދައިން ޙަދީޘްކުރެއްވި ފަރާތެވެ. ރަސޫލުންގެ ވެރިޔާއަށެވެ
ތިމަން [ » فأقتل أحيا ثم فأقتل أحيا ثم ا سبيل يف أقتل أن لوددت بيده �فسي والذي

ގެ هللا! ގެ ނަފްސު އެއިލާހެއްގެ އަތްޕުޅުގައިވާ ރައްބު ގަންދީ ބުނަމެވެ) ނަބިއްޔާ(

                        
ގެ އަޞްލު މުޤައްދިމާގެ  تعاىل رمحه اމިއީ ޝައިޚް ޔޫސުފް އަލް ޢުޔައިރީ  2

  .މައްޗަށް ބަދަލުތަކަކާއި އެކު، އެކުލަވާފައިވާ މުޤައްދިމާއެކެވެ
  251 البقرة سورة 3
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ޤަތުލުވެ، ދެން އަލުން ) އަނެއްކާ(މަގުގައި ޤަތުލުވެ، ދެން އަލުން ދިރި، ދެން 
   )4(.]ދިރި ދެން ޤަތުލުވުމަށް ތިމަން ނަބިއްޔާ ލޯބިކުރަމެވެ

 
. ވަނީ މިއުއްމަތުގެ ޢިއްޒަތަށްޓަކައި ޖިހާދު ޝަރުޢު ކުރައްވާފައެވެ تعاىل هللا

އެއީ އަހަރެމެން އެއަށް ނުރުހޭކަން އެއިލާހު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ 
 :ވަނީ އަހަރެމެންނަށް އަންގަވާފައެވެ تعاىلهللا . ޙާލުވެސްމެއެވެ

  
} بكُت كُملَيتَالُ عالْق وهو هكُر ى لَكُمسعو وا أَنهئًا تَكْريش وهو ريخ لَكُم 

  }تَعلَمون ال وأَ�ْتُم يعلَم واللَّه لَكُم شرّ وهو شيئًا تُحبّوا أَن وعسى
: އެބަހީ. (ހަނގުރާމަ ކުރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ވަނީ ލިޔެވިގެންނެވެ[

. ން ނަފުރަތު ކުރިއެއް ކަމަކުއެވެއެއީ އެއަށް ތިޔަބައިމީހު.) ފަރުޟުކުރެވިފައެވެ
އަދި ފަހަރެއްގައި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮވެގެންވާ އެއްޗަކަށް ތިޔަބައިމީހުން 

އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުބައިވެގެންވާ އެއްޗަކަށް . ނަފުރަތުކޮށްފާނެތެވެ
ދި އަ. މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެهللا އަދި . ތިޔަބައިމީހްުނ ލޯބިވެސް ކޮށްފާނެތެވެ

  )5(.]ކަލޭމެންނަކަށް ނޭގޭނެތެވެ
 

                        
އަދި ޞަޙީޙް ، )1876(މުސްލިމް ، )7226، 2797، 36(އަލް ބުޚާރީ : ބައްލަވާ 4

  )1053(އަލް މުސްނަދް 
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21   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

މިއަދު މީސްތަކުންވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ މިމަތިވެރި ޝިޢާރު ދޫކޮށްލައި، 
. މިދުނިޔޭގެ ނިކަމެތި ޙަޔާތް ހޯދުމަށް އަވަދިނެތިއެވެ –އެބައިމީހުން ލޯބިކުރާ 

އަދި އެބައިމީހުންނަށް ހީވެފައިވާ ގޮތުގައި ހެޔޮ ވަނީ އެބައިމީހުން ލޯބިކުރާ 
ޢަމުރު  تعاىلهللا އެ ހެޔޮކަން ވަނީ ) ޙަޤީޤަތުގައި(އެހެނަސް . ތަކެތީގައެވެ

  .ޅެދިފައިވެއެވެކުރެއްވި ތަކެތީގައިކަން ދެނެގަތުމަށް އެބައިމީހުން ވަނީ ނުކު
 

ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެތައްމިތާގައި އަހަރެމެންނަށް ކުފުރާއި  تعاىلهللا 
އަދި އަހަރެމެން . ހަނގުރާމަކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރައްވައި ބަރަކާތްލައްވާފައެވެ

އެއިލާހު ޙަޟްރަތުން އެދެނީ މިކަމުގައި އަހަރެމެން ވަރުގަދަކުރައްވައި 
އަދި އަހަރެމެންގެ ޢަދުއްވުންގެ މައްޗަށް  .އަހަރެމެންނަށް މަދަދުދެއްވުމަށެވެ

އަހަރެމެންނަށް ލިބެމުންދާ އެތައް ނަޞްރަކަށް އަހަރެމެން އެއިލާހަށް 
އަދި އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ލޮބުވެތި އެތައް . ޙަމްދުކުރުންމަތީ ދެމިތިބީމުއެވެ

: އެބަހީ. (އަޚުންނެއް ވަނީ އެބައިމީހުންގެ ވާޖިބިއްޔަތު ޢަދާކޮށް ނިއްމާފައެވެ
އަދި އަހަރެމެންގެ ތެރިެއން އެނޫން އަޚުންތައް އެކަމުގެ .) ޝަހީދުވެފައެވެ

  .އިންތިޒާރުގައި ދެމިއެބަތިއްބެވެ
 

އަދި ހަމަކަށަވަރުން އަހަރެމެން ނިކަމެތިވެފައިވަނިކޮށް، ޖިހާދުގެ ޒަރީއާއިން 
ނަށް ވަނީ އެއިލާހުގެ ވަޢުދު އަހަރެމެން تعاىلهللا އަހަރެމެންނަށް ޢިއްޒަތްދެއްވައި 

، އަދި އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ޝަހީދުވެފައިވާ އަޚުން. ފުއްދަވައިދެއްވާފައެވެ
– ވެރިވާނޭ ތާރީޚެއް ލިޔެދީފައެވެއެއަޚުންގެ ލެއިންވަނީ އަހަރެމެން ފަޚުރު

އަށްޓަކައި އޮހޮރި  ا إال إله الއަދި އެއަޚުންގެ ލޭވަނީ . هللاއިންޝާ
އަދި . ންނަށް އެއަޚުން އެނގޭގޮތެވެއަދި މިއީ އަހަރެމެ. ޤުރުބާންކުރެވިފައެވެ
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ފަހެ . އެވެ تعاىلهللا އެންމެހާކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި 
. އަށްޓަކައެވެهللاއަހަރެމެންގެ އަޚުންގެ ގުނަވަންތައް ކަނޑައި ކުދިކުދި ކުރެވުނީ 

. އަދި އެބައިމީހުންގެ ބޯތައް ބުރަބުރައިގެން ގޮސްފައިވަނީވެސް އެއިލާހަށްޓަކައެވެ
އަދި އެއަޚުންގެ ޤުރުބާނީތަކުން އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި، އަހަރެމެން 

 –ޝަހީދުވުމަށްވާ ދަހިވެތިކަމާއި ކެތްމަދުވުން ނޫންކަމެއް އިތުރެއް ނުކުރެއެވެ 
އެއީ : އެހެނީ އަހަރެމެން ލޯބިވާ މީހުންނާއި އޭރުން މާދަމާ ބައްދަލުވާނެއެވެ

އެމީހެއްގެ . އާއި އިތުރު ޞަޙާބީންނެވެ صلى ا عليه وسلمލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ 
ވެރިރައްބު އާއި ބައްދަލުވެ، އަދި އެއިލާހު އޭނާއަށް ރުއްސަވައިވޮޑިގެންވާކަން 

އަދި ވަރަށް އަވަހަށް ނަބިއްޔުންނާއި، ޞިއްދީޤުންނާއި ޝަހީދުންނާއި ، އެނގި
އީ ފަހެ އެ... އަދި ޞާލިޙުންނާއި އެކު މަހުށަރުވެވޭނޭކަން އެނގޭ މީހާއަށް؛ އޯ

އަދި އެ މިތުރުންނަކީ ކޮންފަދަ ! ކޮންފަދަ އުފަލަކާއި ހިތްހަމަޖެހުމެއްހެއްޔެެވ
  މޮޅުއިތުރު ބައެއްހެއްޔެވެ؟

 
ގަންދީ ބުނަމެވެ، އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ޢުމައިރް هللا އަދި 

ގެ ވިދާޅުވުން އަބަދާއި  رضي ا عنهއިބްނު އަލް ޙައްމާމް އަލް އަންޞާރީ 
އެއީ އެ ޞަޙާބީއަށް ޖަންނަތް ބަދުރުގެ . ކުރާރު ކުރާ ބަޔަކީމުއެވެއަބަދު ތަ

  :ފަހަތުގައި ވާަކން ޔަޤީންވިހިނދު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމެވެ
 
 ދެންފަހެ ދިރިހުރެއްޖެނަމަ އިރުވެސް ނިމޭހާ ކައި މިކަދުރުތައް އަހަރެން[

  )6(!]ޙަޔާތެކެވެ ދިގު މާ އެއީ ހަމަކަށަވަރުން
                        

  .ބައްލަވާ  40.ބާރަވަނަ ދަލީލް ޞ: މި ޙަދީޘްގެ ތަފްޞީލަށް  6
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23   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

 
ބަލިކަށިވެދާނެކަމަށް އަހަރެމެންގެ އަމީރުން ) ގެ ހިތްތައް(އަދި މުސްލިމުން 

ނުބައްލަވާނަމަ، އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން އެންމެންވެސް އެކަކު އަނެކަކާއި އިބްނު 
ކަންތައް ކުރެއްވިފަދައިން ކަންތައް ކުރުމަށް  رضي ا عنهއަލް ޙައްމާމް 

އަހަރެމެން މިތިބީ ލޮބުވެތިވެގެންވާ  އެހެނީ، ހަމަކަށަވަރުން. ވާދަކުރީހެވެ
هللا ެއހެންކަމުން އަހަރެމެން . ސަލަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ކެތްމަދުވެފައެވެ

ޙަޟުރަތުން އެދެނީ އަހަރެމެންނަށް މަގުދައްކަވައި، އެބޭފުޅުންގެ  تعاىل
  .މަންހައްޖުގައި، އެއިލާހާއި ބައްދަލުވުމާއިހަމަޔަށް ޘާބިތުކުރެއްވުމެވެ

 
ދުއްވުންގެ ހިތްތަށް ބިރުވެރިކަމުން ފޯކޮށް، އެއުރެންގެ ފައިތިލަތަކުގެ އަދި ޢަ

ދަށުން ބިންގަނޑު ދަންމާލަމުން މިއުއްމަތުގެ މަތިވެރި އަބްޠާލުން ލިޔެލާފައިވާ 
މިއަޚުންނަކީ، އެއަޚުންގެ . ވަރުގަދަ ޙަމަލާއަކީ އިސްތިޝްހާދީ ޢަމަލިއްޔާތެވެ

ޔަފާރީގެ އަގު އަވަސްވެގަތުމާއި އެކު އަށް ފިދާކޮށްލައި ވި تعاىلهللا ރޫހުތައް 
އެބައިމީހުން ޢަދުއްވުންގެ ތެރެއަށް ބިންހެލުމަކާއި ލޮޅުން . ހޭދަކޮށްލާބައެކެވެ

އަދި ބިރުވެރިކަން ވެއްދުމަށްފަހު، މަތިވެރިވެގެންވާ މަޤާމްތަކަށް ކެތްމަދުވެފައިވާ 
އެއީ . މާލައެވެއިންތިހާއީ ހަލުވިކަމާއި އެކު އެބައިމީހުންގެ ވިޔަފާރިނިން ،ޙާލު

އޭގެ ސަބަބުން ވަޢުދާ ޚިލާފު ނުވާ، ދީލަތިވަންތަ ރަޙްމާންވަންތަ ވެރި ރައްބުގެ 
  .ހަޟުރަތުންވާ ހަދިޔާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ

 
. ގެ ޢަދުއްވުން މިއަދު ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް މަރަށް އިންތިޒާރުކުރެއެވެهللا

ތްތައް ބިރުން އަދި އެފަދަ އަްބޠާލުންގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންގެ ހި
!  ފަހެ ޙަސަދަވެރި ކޮންމެ މީހެއް އޭނާގެ ރުޅީގައި ހަލާކުވާށިއެވެ. ފުރިފައިވެއެވެ
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ޙައްޤަށް ! ބުރަހެލިވާ ކޮންމެ މީހެއް ފަހެ އެމީހެއްގެ ބޯ ހިރަފުހުގައި ވަޅުލާށިއެވެ
ތާއީދު ކުރާ ކޮންމެ މީހެއްވެސް މިއަޚުންފަދަ ޤުރުބާނީ ދިނުމަށް 

އަދި އެފަދަ އަބްޠާލުން އަހަރެމެންގެ މިއުއްމަތުގެ . ތައްޔާރުވާންޖެހޭނެއެވެ
ހެވުން ގެއްލިނެތިގެން  –ގެ އިރާދައާއިއެކު هللا  –ތެރޭގައި ވާހާ ހިނދަކު 

  .ނުދާނޭކަމަށް އަހަރެމެން ޔަޤީންކުރަމެވެ
 

އެންމެހާ ޖިހާދީ މައިދާންތައް މި ބަޠަލުންގެ ފިދާއަށް އުފާކޮށް އަދި 
އަށް ދުޢާ ކުރަމުންމަތީ ދެމިތިބެނިކޮށް،  تعاىلهللا ޤަބޫލުކުރެއްވުމަށް 

އަހަރެމެންގެ އުފާތަކުގެ މައްޗަށް އަނދިރިކަން ވެރިވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިފަދަ 
. ޢަމަލިއްޔާތާއި ޚިލާފަށް އަޑުތަކެއް އުއްމަތުގެ ތެރޭ ފެތުރެން ފެށުމުންނެވެ

ތައް އެހެނަސް މި އަޑު. އެފަދަ ޢަމަލިއްޔާތު ޖާއިޒްވެގެން ނުވާ ވާހަކައެވެ
  . ބިނާވެފައިވަނީ ވަރަށްވެސް ބޮޑު އޮޅުންތަކަކާއި ކުށްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ

 
، هللاއަބޫ ޢަބްދު ،މި ތަޙްޤީޤުގައި ޢައްޒާމް އާއި، ހަމައެފަދައިން އަބޫ ޢާއިޝާ

އަދި   އަދި އަޚްތަރާއި، ބޫ ޢައްމާރުއަ ,ޢަބްދުލް މަލިކް އަބޫ އަޖްމަލް އާއި
 –ހާދީންގެ އެންމެހާ އަބްޠާލުންވެސް ވަނީ މިނޫންވެސް މިއުއްމަތުގެ އިސްތިޝް

ދާއިމަށް ދެމިގެންވާ ޖަންނަތް ތަކުގައި، ފެހި  –ގެ ޢިޒުނަޔާއި އެކު هللا
ގެ އަރުޝިދަށުން  تعاىلهللا ދޫނީތަކުގެ ތެރޭ، އުދުހި ރިޒްޤުލިބެމުންދާ ޙާލު އަދި 

ބައްތިތަކުގައި މަތިވެރި އުފަލުގައި ކަމަށް ) އަލިކަމުގެ(ލެވިފައިވާ 
މީިއ އަހަރެމެންގެ ނަޟަރުގައި އެއެޚުންނާއި މެދު . ދޭނަމަވެބަޔާންކޮށް
ގެ މައްޗަށް އަހަރެމެންނެއް އެއްވެސް މީހަކަށް  تعاىلهللا އަދި . ދެކޭގޮތެވެ

  .މަތިވެރިކުރުމެއް ނުދެމުއެވެ
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25   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

 
މުޖާހިދުންނަށް އެއިލާހު  تعاىلهللا އަދި ނިންމާލަމުން އަހަރެމެން އެދެނީ، 

އަދި . ވާވޮޑިގަންނަވާ މަގަށް ތައުފީޤުދެއްވުމެވެލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ އަދި ރުއްސަ
 .އަހަރެމެންގެ ނިމުމަކަށް މަތިވެރިވެގެންވާ ޝަޙާދަތް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ

  
}...ّإِن مهدعوم حّبالص سأَلَي حّببِقَرِيبٍ الص {  

ފަހެ . އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތަކީ ހެނދުނެވެ[...
 ]ހެނދުނު ގާތްވެގެންނުވޭހެއްޔެވެ؟
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އިސްތިޝްހާދީ ޢަމަލިއްޔާތުގެ ތަޢާރަފާއި އޭގެ ސަބަބުން 
  ޢަދުއްވުންނަށް ކުރާ އަޘަރު

  
އެކަކު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ ޙަމަލާ އަކީ ] ފިދާއީ[ނުވަތަ ] އިސްތިޝްހާދީ[

އެޙަމަލާގެ ސަބަބުން ޚުދު ތިމާ މަރުން ސަލާމަތް ، އަދަދެއްގެ ބަޔަކު
އެބައިމީހުންނަށްވުރެ ، އެނގޭ ޙާލު –ޙަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން  –ނުވެވޭނޭކަން 

އަދަދުގެ ގޮތުންނާއި ތަކެތީގެ ގޮތުން މާގިނަ ޢަދުއްވުންނަކާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ 
 .ޙަމަލާއެކެވެ

  
މިޒަމާނުގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި މަިޙމަލާ ދެވޭ ގޮތަކީ، އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި، 
ނުވަތަ ދުއްވާއެއްޗެއް ނުވަތަ ސޫޓްކޭހެއް ގައި ގޮވާތަކެތި ހަރުކޮށް، ދެން އެއާއި 
އެކު އެއްވެފައިވާ ޢަދުއްވުން ތަކެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ނޫނީ އެބައިމީހުންގެ 

ދުއްވުންނަށް ވީހައި ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދެވޭނޭ އެންމެ ޢަ، މުހިއްމު ތަނަކަށް ވަދެ
މީގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންގެ ތެރެއަށް . ފުރިހަމަ ހިސާބަކުން ގޮއްވާލުމެވެ

ކުއްލި ސިހުމާއި އެކު ޙަމަލާދިނުމުގެ ފައިދާއާއި ފުރިހަމަޔަށް އެބައިމީހުންގެ 
ތުގައި އެންމެފުރަތަމަ އަދި ފާޅުވެގެންވާ ގޮ. ތެރެއަށް ވަދެގަތުމުގެ ފައިދާލިބެއެވެ

 .މަރު ވާނީ މި ޙަމަލާ ދޭ ފަރާތެވެ
  

މީގެ އެހެން ސިފައަކީ، ސަލާމަތްވުމުގެ އެއްވެސް ރޭވުމެއްނެތި، ނޫނީ 
ހަތިޔާރު އެޅި މުޖާހިދެއް ޢަދުއްވުންގެ  –ސަލާމަތްވާނެކަމުގެ އުއްމީދެއްނެތި 

  ؛ށް ވަދެގަނެހަރުގެއެއްގެ ތެރެއަށް، ނުވަތަ އެބައިމީހުން އެއްވެފައިވާ ތަނަކަ
އަދި މީގެ ލަނޑުދަނޑިއަކީ . ޙަމަލާދިނުމެވެ) ހަތިޔާރުން(ކައިރި އަމާޒަކުން 
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ޢަދުއްވުންގެ ތެރެއިން ވީއެންމެ ގިނަ ، ޚުދު އޭނާވެސް މަރުވާނެކަން އެނގޭ ޙާލު
 .ބަޔަކު މަރާލުމެވެ

  
އެއްވެސް ގޮވާތަކެއްޗަކާއި [އަދި އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާގެ އެނޫން ވައްތަރަކީ، 

ނުލާ ޢަދުއްވުންގެ ވަރަށް ގިނަ ގޮވާތަކެތި ހުރިތަނަކަށް އެކަނިމާއެކަނި ގޮސް 
އަދި އޭނާ އެއެއްޗެހީ ގެ މެދުގައި ހުރެގެން މެނުވީ އެއެއްޗެހި . ޙަމަލާދިނުމެވެ

އެހެންކަމުން . އޭނާ ޝަހީދުވެދެއެވެ ނައްތާނުލެވޭނޭނަމަ، އެ ގޮއްވާލައި
އަދި . އިސްތިޝްހާދީ ޢަމަލިއްޔާތު ތަކުގެ ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ވައްތަރުތައްވެއެވެ

. އެހުރިހާ ވައްތަރުތަކެއް އަދަދުކޮށް މިތާގައި ޛިކުރެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ
ފާން އަލި) އަޞްޙާބުލް އުޚްދޫދުގެ ޙާދިޘާގައިވާފަދައިން(ވީމާ، ގޮވާތަކެތި، ނޫނީ 

ނޫނީ މިނޫންވެސް ގޮތަކުން ނަފްސު ފިދާކޮށްލާ މީހާގެ މައްޗަށް ވަނީ އެއް 
ގެ ކަލިމަ هللا. (އަދި އޭގެ ލަނުޑދަނޑިއަކީ އެކައްޗެކެވެ. ޙުކުމެކެވެ

މަތިވެރިކޮށް، އަދި ދީނަށް ފައިދާއެއް ފޯރުވައި އަދި މުސްލިމުންގެ 
ރުވާ ގޮތްތައް ފަހެ މަ –.) ޢަދުއްވުންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކު ފޯރުވުމެވެ

   )7(.]ގިނަގުނައެވެ؛ އެހެނަސް މަރަކީ އަބަދުވެސް އެކައްޗެކެވެ
  

އޭ ބުނާ ބުނުމަކީ ] އަމިއްލަޔަށް މަރުވެގެންދޭ ޙަމަލާ[ބަޔެއްމީހުން މިޔަށް 
އަދިކިއެއްހެއްޔެވެ؟ މިނަން ޚިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޔަހޫދީން . ނުބައެކެވެ

                        
އަލް ޢަމަލިއްޔާތު އަލް އިސްތިޝްހާދިއްޔާ؛ [މި ތަފްޞީލް އިތުރުކޮށްލާފައި މިވަނީ  7

  .މިފޮތުންނެވެ] ޒުރުވަތު ސަނާމް އަލް އިސްތިޝްހާދް
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29   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

ފަހެ  )8(.ރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެއަހަރެމެންގެ އަޚުން މިކަން ކުރުމުން ދުރުކު
ހުޅަނގާއި އިރުމަތީގެ ތަފާތު ކިހާބޮޑުހެއްޔެވެ؟ އެހެނީ ހިތާމައާއި، 

ނޫނީ ބަލިކަށިވުމުގެ  ،ކެތްތެރިނުވުމާއި އަދި އީމާންކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން
ގެ ލަޢުނަތާއި ނަރަކައިގެ هللاވާ މީހުންނަށް ވަނީ ) 9(]އަމިއްލަމަރު[ސަބަބުން 
އޭނާ އެނުކުންނަނީ  –އެހެނަސް މިފަދަ ޙަމަލާއަށް ނިކުންނަ މީހާ .  އަލިފާނެވެ

، ގެ ކަލިމަ މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކައި ފިދާކޮށްލައި تعاىلهللا އޭނާގެ ނަފްސު 

އިސްލާމްދީނަށް ނަޞްރުދިނުމަށް އުފެދިފައިވާ ވަރުގަދަ އީމާނާއި 
  . ތެރިކަން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް އެއްޗަކުންނެއްނޫނެވެއިޚްލާޞް

  
އަދި މިފަދަ ޙަމަލާ ތަކުން ޢަދުއްވުންނަށް ކުރާ އަޘަރުތަކަށް ބަލާއިރު، 
ތަޖުރިބާގެ މަތިން، އެއްވެސް ޚިލާފެއްނެތްގޮތުގައި އަހަރެމެންނަށް 

ވެރިކަން މިއަށް ވުރެ ޢަދުއްވުންގެ ހިތްތަކުގެ ތެރެއަށް ބިރު –އެނގިގެންދަނީ 

                        
އެފަދަ  –އޭ ކިޔުމުން ] ޙަމަލާ ފިދާއީ[ޚުދު ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް، ޚަބަރުތަކުގައި  8

އަމިއްލައަށް މަރުވެގެންދޭ [ކުރެވެނީ އޭބުނެ، މިހާރުވަނީ ] ރަޙުމު[ޙަމަލާތަކަށް 
މިއިން ފާޅުވަނީ މީޑިއާ ބޭނުންކޮށްގެން ފަތުރާ . މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ] ޙަމަލާ

ފާޙިޝް ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި މީހުން 
  . ކުރުަމށްޓަކައިވެސް މިބައިމީހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތެވެދުރު

. އަމިއްލައަށް މަރުވުން ނުވަތަ ކުފުރުމަރުން މަރުވުމެވެ: މާނައަކީ] އަމިއްލަމަރު[ 9
އަދި އިނގިރޭސި ބަހުންނަމަ . އެވެ] اال�تحار[އަރަބިބަހުން މިއަށް ކިޔެނީ 

]suicide[ ެޢާންމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ  އެހެންކަމުން މިތަރުޖަމާގައި. އެވ
  .މިފަދައިންނެވެ] އަމިއްލަމަރު[
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ވައްދާ، އެމީހުންގެ ހިއްވަރު ފުނޑުފުނޑުކޮށްލާ އެހެންއެއްވެސް 
މީގެ ސަބަބުން ފިނޑިކަމާއި އެކު އެބައިމީހުން . ޢަމަލިއްޔާތެއްނުވާކަމެވެ

އަދި ލޫޓުވުމުން  ،އާންމުންގެ ތެރެއަށް ވަނުމުންނާއި، އަނިޔާކުރުމުންނާއި
އްޔާތުތައް ހިންގުމުގެ ކުރިން އަދި އެބައިމީހުން މިފަދަ ޢަމަލި. އެކަހެރިވެއެވެ

ހޯދައިގަތުމަށްޓަކައި އަވަދިނެތި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ) މުޖާހިދުންތައް(
އަދި . އެހެނިހެން ގޮތްތަކުން ދުރުހެލިކޮށްލައެވެ) މުޖިާހދުންނަށް ޙަމަލާދިނުމުގެ(

  .އަށެވެ  تعاىلهللا އެންމެހާ ޙަމްދެއް ވަނީ 
  

އިގަތުމަށް ނުތިބޭ ސިފައިން، ބުރަ އިސްތިޝްހާދީ ޢަމަލިއްޔާތުތައް ބަލައިހޯދަ
ވާންޖެހެނީ އެބައިމީހުންގެ މަރުވެފައިވާ ހަށިތައްނަގައި، ޒަޚްަމވެފައިވާ 
މީހުންނަށް ފަރުވާދީ، ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ ހަލާކުތަކުން އައު ރޭވުންތަކާއި 

އަދި މިހުރިހާ ކަމަކީވެސް އެބައިމީހުންގެ ނަފްސާނީ . ސިޔާސަތުތައްހެދުމުގައެވެ
  .ންތަކެވެގެއްލު

  
މާއްދީ ގެއްލުންތަކަށް ބަލާއިރު، އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާއަކީ ޢަދުއްވުންނަށް 

އެހެނަސް އަހަރެމެންގެ އަތުން . އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ދެވޭ ޙަމަލާއެވެ
އަޅާކިޔާއިރު އަހަރެމެންގެ އަތުން . މިއަށް ދަނީ ވަރަށް ކުޑަ ޚަރަދެކެވެ

. ޗެއްކަމަށްވެސް ބެލިދާނެއެވެހޭދަކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަކީ ނެތްއެއް
ބޭނުންކުރެވޭ ގޮވާތަކެއްޗާއި ދުއްވާަތކެއްޗަކީ ) ގިނަފަހަރަށް(އަދިކިއެއްހެއްޔެވެ؟ 

އެހެންކަމުން މިތަކެތި . ޚުދު އެބައިމީހުންގެ އަތުން ޣަނީމާކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ
. ވެގޮތަކަށް އަނބުރާ ހަދިޔާކުރަނީއެ] ޚާއްޞަ[އަހަރެމެން އެބައިމީހުންނަށް 

އެހެނަސް އޭނާ އަކީ  –އިންސާނީ ގެއްލުމަށް ބަލާއިރު އެއީ އެންމެ ނަފްސެކެވެ 
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31   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

–ޝަހީދެކެވެ . ދެމިގެންވާ ބަގީޗާތަކަށް ކުރިއަރައިގޮސްފައިވާ ބަޠަލެކެވެ

މިއާއި ޚިލާފަށް ޢަދުއްވުންގެ އިންސާނީ ގެއްލުމަށް ބަލާއިރު އެ . هللاއިންޝާ
އި ދެވުނު ހަތަރު އިސްތިޝްހާދީ ޚުދު ޝީޝާނުގަ. އިންތިހާ ގިނަވެގެންވެއެވެ

  .އަށް އެރިއެވ1600ެޙަމަލާއިންވެސް މަރުވެ ޒަޚަމްވި ރޫސީންގެ އަދަދު 
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35   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

  ދަލީލް ފުރަތަމަ
 

}ّإِن ى اللَّهتَراش نم نينمؤالْم مهأَ�ْفُس مالَهوأَمو ّبِأَن مّةَ لَهنالْج لُونقَاتي يبِيلِ فس اللَّه 
قْتُلُونفَي قْتَلُونيا ودعو هلَيقًّا عي حف اةراإل�ْجِيلِ التَّوآنِ والْقُرو نمفَى وأَو هدهبِع 

نم وا اللَّهرشتَبفَاس كُمعيي بِبالَّذ تُمعايب بِه كذَلو وزُ هالْفَو يمظالْع{   

 އޭގެ މުދާތައް ނަފްސުތަކާއި އެބައިމީހުންގެ މުއުމިނުންކުރެންهللا  ހަމަކަށަވަރުން[
ގެ މަގުގައި هللاއެބައިމީހުން . ގަނެލައްވާފައެވެ ދެއްވައިވަނީ ޖަންނަތް ބަދަލުގައި

 މައްޗަށް އެއިލާހުގެ މިއީ .ޤަތުލުވެގެންދެއެވެ ގަތުލުކޮށް އަދި. ހަނގުރާމަކުރެއެވެ
 އަދި. ވަޢުދެކެވެ ޙައްޤު ލިޔެވިގެންވާ ޤުރުއާނުގައި އަދި އިންޖީލާއި ތައުރާތާއި

 ދެން، ފަހެ؟ އްވޭހެއްޔެވެވަފާތެރިފަރާތެ ވުރެ އަށްهللا  އްދުމުގައިފު ވަޢުދު
 ހަމަކަށަވަރުން އަދި. އުފާކުރާށެވެ މެދު ވިޔަފާރިއާއި ތިކުރި ތިޔަބައިމީހުން

  )10(.]އެއީއެވެ ކާމިޔާބީއަކީ މަތިވެރިވެގެންވާ
  

 އޭނާގެ ގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރާ މުޖާހިދުއާއި، تعاىلهللا  މިއާޔަތަކީ އެހެންކަމުން
 މުދާ އޭނާގެ މުޖާހިދު ވީމާ. ބިންގަލެވެ ވިޔަފާރީގެ ކުރެވޭ ވެރިރައްބާއެކު

 ނަފްސާއި އޭނާގެ: އެބަހީ( އަގު ހޭދަކުރާ ހޯދުމަށްޓަކައި) ޖަންނަތް:އެބަހީ(
 ގޮތަކީ ކުރާ ހޭދަ މި. ހޭދަކުރެވިދާނެއެވެ އެދޭކޮންމެގޮތަކުންވެސް އޭނާ) މުދާ
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 އެ( ނުކުރެވޭޙާލު ޘާބިތު ގޮތެއްކަމަށް ނޫންހުއްދަ ދަލީލުން ކަނޑައެޅިގެން
  )11(.ވެގެންވެއެވެހުއްދަ) ހުރިހާގޮތެއްވެސް ހޭދަކުރާ

  
  

  ދަލީލް ދެވަނަ
 

}كَم نم ئَةف يلَةقَل تئَةً غَلَبف ةريبِإِذْنِ كَث اللَّه اللَّهو عم ّابِرِينالص{   
 މައްޗަށް ބައިގަނޑެއްގެ ވަރުގަދަވެގެންވާ ބައިގަނޑެއް މަދު ޢިޒުނައާއެކު ގެهللا[

 ކެތްތެރީންނާއި ވަނީهللا އަދި؟ ޢާންމުކޮށްހެއްޔެވެ ކިހާ ގަދަވެފައިވަނީ
   )12(.]އެކުއެވެ

  
، މާއްދީ އަސްލަކީ މިނެވުމުގެ ޖޯރު ބާރާއި ޝަރީޢަތުގައި) އިސްލާމީ( މިއާޔަތުން
  . ހާމަކޮށްދެއެވެ ނޫންކަން އެއްޗެއް ގުޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ދުނިޔެވީ

  

                        
އެއީ، ކޮންމެ . މިއީ ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ އަސާސެކެވެ 11

ކަމަކީ ނުވަތަ އެއްޗަކީ އޭގެ އަޞްލުގައި، ޙަރާމްކަމަށް ދަލީލެއް ނުވާ ޙާލު، ހުއްދަ އަދި 
ވިއްކާލާ ] ނަފްސު[އެހެންކަމުން މި ވިޔާފާރީގެ މުދާކަމަށްވާ . ޙަލާލްކަމެއް ކަމުގައިވުމެވެ

އެއީ އެކަމުގެ މައްޗަށް ޚާއްޞަ . ންމެހާގޮތެއް ވަނީ އެޭގ ޒާތުގައި ޙުއްދަވެގެންނެވެއެ
 97އިތުރު ތަފްޞީލަށް، މިފޮތުގެ ތަފްޞީލުނޯޓް . ޙަރާމްކަމުގެ ދަލީލެއް ނާންނަހިނދަކުއެވެ

 .ބައްލަވާށެވެ) 100. ޞ(
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37   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

  
  ދަލީލް ތިންވަނަ

 

}ادببِالْع وفءر اللَّهو اللَّه ضَاةرم غَاءتاب هرِي �َفْسشي نّاسِ مالن نمو{ 
 ނަފްސު އެމީހެއްގެ އެދި ރުއްސެވުމަށް ގެهللا، ތެރޭގައި މީސްތަކުންގެ އަދި[

هللا  އަޅުތަކުންނަށް) އެއިލާހުގެ( އަދި. މީހުންވެއެވެ ވިއްކާލާ
  )13(.]ވެވޮޑިގެންވެއެވެއޯގާވަންތަ

 
 މިއާޔަތާއި ތަފްސީރުގައި އިމާމްގެ އެ،  رمحه اޙާތިމް  އަބީ އިބްނު އިމާމް

: ރިވާކުރެއްވިއެވެ އަރިހުން) رضي ا عنهما( ޢައްބާސް އިބްނުލް ބެހޭގޮތުން
. ވިއްކާލިވާހަކައެވެ އަށްهللا ނަފްސު އެބައިމީހުންގެ، އެބައިމީހުން؛ މާނައަކީ މީގެ[
، މަގުގައި އެއިލާހުގެ، ކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމް) ތައުހީދު( ޙައްޤު އެއިލާހުގެ) އެއީ(

  )14(.]ދެމިތިބުމެވެ ޖިހާދުކުރުމުގައި ޤަތުލުވުމަށްދާންދެން އެބައިމީހުން
  

 ތެރެއިން ގެ )15(މުފައްސިރުން: [ވިދާޅުވިއެވެ رمحه ا ކަޘީރު އިބްނު އިމާމް
 ގެهللا ބާއްވައިލެއްވުނީ އާޔަތް މި؛ ގޮތުގައި ދެކިލައްވާ ޢިލްމުވެރިން ޖުމްހޫރު
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  )1/43] (ޙާތިމް އަބީ ތަފްސީރް އިބްނު: [ބައްލަވާ 14
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 މައްޗަށްވާ ދަލީލްއިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާގެ : ފުރަތަމަބައި

 ފިދާއީ ޙަމަލާ 38

 އިބްނު ޙިޝާމް އަދި... ބެހޭގޮތުންނެވެ ކޮންމެމުޖާހިދަކާއި ޖިހާދުކުރާ މަގުގައި
 ތެރެއަށް ސަފުތަކުގެ ޢަދުއްވުންގެ) رضي ا عنه( ޢާމިރު

 ދެން. ދެކޮޅުހެއްދެވިއެވެ) ޢަމަލާއި މި( ބައެއްބޭފުޅުން، ވަދެވަޑައިގެންނެވިހިނދު
) رضي ا عنه( ޙުރައިރާ އަބޫ އަދި) رضي ا عنه( އަލްޚައްޠާބް އިބްނު ޢުމަރު
) ޚިލާފުވެވަޑައިގަތް ބޭފުޅުންނަށް ޢަމަލާއި މި( ބޭފުޅުން މިނޫންވެސް އަދި

   )16(.]ކިޔަވާވިދާޅުވިއެވެ މިއާޔަތް ގޮންޖައްސަވައި
  

 )رمحه ا( ބަޞްރީ އަލް ޙަސަން: [ވިދާޅުވިއެވެ رمحه ا ޤުރުޠުބީ އަލް އިމާމް
 ތިބާއަށް ބެހޭގޮތުންކަން ކޮންބަޔެކާ ބާއްވައިލެއްވުނީ މިއާޔަތް: ވިދާޅުވިއެވެ

 މުސްލިމަކާ ބައްދަލުވާ ކާފަރަކާއި ބާއްވައިލެއްވުނީ އެ؟ އެނގޭހެއްޔެވެ
އެކަލިމަ  ކަލޭ! ކިޔާށެވެ ا إال إله ال[ :ބުނެއެވެ އޭނާ އަދި. ބެހޭގޮތުންނެވެ

ކިޔައިފިނަމަ، ދެންފަހެ ކަލެއާއި ކަލޭގެ މުދާ އަހަރެންގެ ފުށުން 
އަދި ކާފަރުކަލޭގެ އެކަލިމަ ކިއުމަށް އިންކާރުކުރުމުން .] ރައްކައުތެރިވެގެންވެއެވެ

ގަންދީބުނަމެވެ؛ هللا އަހަރެން ) ތިޔަހެންވިއްޔާ. [(މުސްލިމު މީހާ ބުނެއެވެ
.] ނަފްސު އެއިލާހަށްޓަކައި ވިއްކާލާނަމެވެހަމަކަށަވަރުން އަހަރެން އަހަރެންގެ 

  )17(.]ދެން އޭނާ ކުރިއަށްޖެހި އޭނާ ޤަތުލުވުމަށްދާންދެން ހަނގުރާމަކުރެއެވެ
  

                        
މުސައްނަފް އިބްނު އަބީ [، )1/216] (ތަފްސީރް އިބްނު ކަޘީރް: [ބައްލަވާ 16

  )9/46] (ސުނަން އަލް ބައިހަޤީ[އަދި ) 5/303،322] (ޝައިބާ
  .ގެ މިއާޔަތުގެ ދަށުން ތަފްސީރް ބައްލަވާ] ތަފްސީރް އަލް ޤުރުޠުބީ[ 17
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އަހަރެމެން ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ބަޔާން ކުރާނޭ ފަދައިން، އިތުރު ޞަޙާބީން 
 އަށްޓަކައި އެމީހެއްގެهللا : މިއާޔަތުގެ ޝަރަޙާގައި ދެކިލެއްވީ رضي ا عنهم

އެއީ . މީހާއަކީ އަމިއްލަމަރު ވާ މީހްެއކަމަށް ނުބެލެވޭނޭކަމެވެ' ނަފްސުވިއްކާލާ'
އޭނާގެ ނަފްސު އެއްހާސް ޢަދުއްވު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ތެރެއަށް 

 .ދަގަނޑުދަހަނާއާއި ނުލައި ވަދެގަނެގެންގޮސް، އަދި ގަތުލުވިއެއްކަމަކުއެވެ
  
ޢިލްމުވެރިން  ގެ މައްޗަށްމިކަމު، ދަލީލެއްނޫންވެސް ޤުރުއާނުގެ އެތައް މި(

  )18(.)ބަޔާންކުރައްވައެވެ

                        
ތިންވަނަ ، ޖިލީހުން ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާގައިމިގޮތުން ފަލަސްތީނުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަ 18

  :ދަލީލާއި ހަތަރުވަނަ ދަލީަލކަށް އަންނަނިވި އާޔަތްތައް ގެންނަވާފައިވެއެވެ
 اللَّه عدوّ بِه تُرهبون الْخَيلِ رِباط ومن قُوّة من استَطَعتُم ما لَهم وأَعدّوا{: ދެވަނަ ދަލީލް[

ّكُمودعއެބައިމީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވީހާ ބާރެއް، [ }... و
ސް ބަނދެ އަދި ހަނގުރާމައިގެ އަސްތައްވެ. ތިޔަބައިމީހުން ތައްޔާރުކުރާށެވެ

ގެ ޢަދުއްވުންނާއި އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަދުއްވުންނަށް هللا އެއީ. ތައްޔާރުކުރާށެވެ
  )60: ، اآلية األ�فالسورة ( ...]ބިރުދެއްކުމަށްޓަކައެވެ

ذَلك بِأَ�َّهم ال يصيبهم ظَمأٌ ولَا �َصب وال مخْمصةٌ في سبِيلِ اللَّه وال {: ތިންވަނަ ދަލީލް
اللَّه ال  كُتب لَهم بِه عملٌ صالح إِن يطَئُون موطئًا يغيظُ الْكُفَّار وال ينالُون من عدوٍّ �َيال إِالَّ

نينسحالْم رأَج يعضއެހެނީ، އެއީ ހެޔޮ ޢަމަލެއް ގޮތުގައި ލިޔެވޭ ޙާލުގައި [ }...ي
ގެ މަގުގައި ކަރުހިއްކުމެއްވެސް ނޫނީ ވަރުބަލިކަމެއްވެސް ނޫނީ هللاމެނުވީ، އެބައިމީހުން 

ނޫނީ ކާފަރުން ރުޅިއަރުވާލުމަށް އެންމެ . ބަނޑުހައިހޫނުކަމެއްވެސް ނުއުފުލާނެތެވެ
ހެޔޮ ޢަމަލެއްކަމުގައި (ންމެ ޒަޚަމެއްވެސް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޫނީ ޢަދުއްވެއްގެ މައްޗަށް އެ
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  ހަތަރުވަނަ ދަލީލް

  
ވަޅުގަނޑުގެ ] (އަޞްޙާބުލް އުޚްދޫދު[ސޫރަތުލް ބުރޫޖްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 

އާއި ރަސްގެފާނާއި  )19(ގެ ވާހަކާގައިވާ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖާ) އަހުލުވެރިން
  :ބެހޭގޮތުން ޞަޙީޙް މުސްލިމްގައިވާ ޙަދީޘްގައިވެއެވެ

  
 به اذهبوا: فقال، أصحابه من �فر إىل فدفعه، فأبى، دينك عن ارجع له فقيل بالغالم جيء ثم(
، فاقذفوه وإال دينه عن رجع فإن، ذروته بلغتم فإذا، اجلبل به فاصعدوا وكذا كذا جبل إىل

 وجاء، فسقطوا اجلبل هبم فرجف، شئت مبا اكفنيهم اللهم فقال اجلبل إىل به فصعدوا به فذهبوا
: فقال أصحابه من �فر إىل فدفعه، ا كفا�يهم قال؟ أصحابك فعل ما: له فقال امللك إىل ميشي

                                                   
އިޙްސާންތެރީންގެ އަޖުރެއް هللا ހަމަކަށަވަރުން . ނުފޯރުވާނެތެވެ) ލިޔެވޭ ޙާލުގައި މެނުވީ

  ])120: سورة التوبة، اآلية( ]...ގެއްލިނެތިއެއް ނުކުރައްވާނެތެވެ
މީހުން ހެންކަމުން ކާފަރުންނަށް ބިރުދައްކާލާ ނޫނީ ރުޅިއެރުވާލާ އަދި އެބައިއެ

އަދި މިޙުކުމާއި ބެހޭ . ޒަޚަމްކޮށްލާ އެންމެހާގޮތްތަކެއް ޢާންމުކޮށް ޙުއްދަވެގެންވެއެވެ
 .ަގއި ކުރިން ބަޔާންވެ ހިގައްޖެއެވެ 11ތަފްސީލުނޯޓު  ،ތަފްޞީލު

އޭ މާނަކުރެވިފައިވަނީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ އުމުރަށް " ޣުލާމް"ޙަދީޘްގައި ޢަރަބިބަހުން  19
އޭ " ޣުލާމް"ދިވެހިބަހުގައި . ވުރެ ބޮޑު އެހެނަސް ބާލިޣްނުވާ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށެވެ

" ކުޑަކުއްޖާ"އިވަނީ ބުނުމުން މިތާގައިވާ އަސްލުމާނަގެއްލޭތީވެ ތަރުަޖމާ މިކުރެވިފަ
  . މިފަދައިންނެވެ
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: فقال، به فذهبوا فاقذفوه وإال دينه عن رجع فإذا، البحر به فتوسطوا، قرقور يف فامحلوه اذهبوا
 ما، امللك له فقال، امللك إىل ميشي وجاء، فغرقوا السفينة هبم فا�كفأت، شئت مبا اكفنيهم اللهم
: قال، به آمرك ما تفعل حتى بقاتلي لست إ�ك: للملك فقال ا كفا�يهم: قال؟ أصحابك فعل
 ثم، كنا�يت من سهماً خذ ثم، جذع على وتصلبين واحد صعيد يف الناس جتمع قال؟ هو وما
 فجمع، قتلتين فعلت إذا فإ�ك، ارمين ثم الغالم رب ا بسم: قل ثم القوس كبد يف السهم ضع

 كبد يف السهم وضع ثم، كنا�ته من سهماً أخذ ثم، جذع على وصلبه، واحد صعيد يف الناس
 موضع يف صغه يف يده فوضع صدغه يف السهم فوقع، رماه ثم، الغالم رب ا بسم قال ثم، القوس
: له فقيل امللك فأتي، الغالم برب آمنا، الغالم برب آمنا، الغالم برب آمنا الناس فقال، فمات السهم
 أفواه يف باألخدود فأمر، الناس آمن قد، حذرك بك �زل وا قد، حتذر كنت ما أرأيت

، اقتحم له قيل أو، فيها فأقحموه دينه عن يرجع مل من: وقال، النريان وأضرمت فخدت، السكك
 اصربي أمه يا الغالم هلا فقال، فيها تقع أن فتقاعست هلا صيب ومعها امرأة على أتوا حتى ففعلوا
  )احلق على إ�ك

  
އަދި އޭނާއަށް . ގެނެވުނެވެ) ރަސްގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް(ކުޑަކުއްޖާ [...

އެހެނެއްކަމަކު އޭނާ އެއަށް !] ކަލޭގެ ދީން ދޫކޮށްލާށެވެ[ބުނެވުނެވެ؛ 
) ސިފައިންގެ(ކުޑަކުއްޖާ އޭނާގެ ) ރަސްގެފާނު(ެއހެންކަމުން . ދެކޮޅުހެދިއެވެ

މިވެނި : [އެބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރިއެވެ، ބައިގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ކޮއްޕާލާފައި
އަދި އޭނާ ގޮވައެިގން އެފަރުބަދައިގެ . އެވެނި ފަރުބަދައަކަށް އޭނާ ގެންދާށެވެ

އޭނާ (ކޮށްލައިފިނަމަ އޭނާގެ ދީން ދޫ) ދެން. (އެންމެ މައްޗަށް އަރާށެވެ
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އެހެނަސް އޭނާ އެގޮތަށް ކަންތައް ނުކޮށްފިނަމަ  އޭނާ .) ދޫކޮށްލާށެވެ
  .] ވައްޓާލާށެވެ) ފަރުބަދަމަތިން(

އަދި އޭގެ . ގެންދިއައެވެ) އެފަރުބަދައަށް(އެހެންކަމުން އެބައިމީހުން އޭނާ 
އިބަ ! هللاޔާ: [އޭނާ ދުޢާކުރިއެވެ. އެންމެ އުހަށް އޭނާ ގޮވައިގެން އެރިއެވެ

އިލާހު އިރާދަކުރެއްވިގޮތަކުން އެބައިމީހުން ކިބައިން އަޅު 
ކުަޑކުއްޖާ (އަދި . ފަރުބަދަ ތެޅެންފެށިއެވެ) އެހިނދު.] (ސަލާމަތްކުރައްވާށިއެވެ

ދެން އޭނާ ރަސްގެފާނުކައިރިއަށް . އެއެންމެން ފަރުބަދައިން ވެއްޓުނެވެ) ފިޔަވައި
ކަލޭގެ . [ނު އޭނާއާއި ސުވާލުކުރިއެވެއަދި ރަސްގެފާ. ހިނގައްޖެއެވެ) އަނބުރާ(
އޭނާ ] އަޙުލުވެރިން ކުރީ ކީއްހެއްޔެވެ؟) ކަލެއާއި އެއްކޮށް ދިޔަ: އެބަހީ(

.] އަހަރެން ސަލާމަތްކުރައްވައިފިއެވެهللا އެބައިމީހުން ކުރެން : [ބުންޏެވެ
ބައިގަނޑެއްގެ ) ސިފައިންގެ(ކުޑަކުއްޖާ އޭނާގެ ) ރަސްގެފާނު(އެހެންކަމުން 

ދިގު އުޅަނދެއްގައި : [ކޮއްޕާލާފައި، އެބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރިއެވެތެރެއަށް 
އޭނާގެ ދީން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ) ދެން. (އޭނާ ގޮވައިގެން ކަނޑުގެ މެދަށް ދާށެވެ

އެހެނަސް އޭނާ އެގޮތަށް ކަންތައް ނުކޮށްފިނަމަ އޭނާ .) އޭނާ ދޫކޮށްލާށެވެ(
) ކަނޑުގެ މެދަށް(ން އޭނާ އެބައިމީހު.] އެއްލާލާށެވެ) ކަނޑުގެ ތެރެއަށް(

އިބަ އިލާހު އިރާދަކުރެއްވިގޮތަކުން ! هللاޔާ: [އެނާ ދުޢާކުރިއެވެ. ގެންދިއައެވެ
އުޅަނދު ) އެހިނދު.] (އެބައިމީހުން ކިބައިން އަޅު ސަލާމަތްކުރައްވާށިއެވެ

  . އަދި އެބައިމީހުން ޣަރަޤުވެއްޖެއެވެ. ބަންޑުންޖެހިއެވެ
ރަސްގެފާނު . ހިނގައްޖެއެވެ) އަނބުރާ(ރިއަށް ރަސްގެފާނުކައި) ކުޑަކުއްޖާ(ދެން 

) ކަލެއާއި އެއްކޮށް ދިޔަ: އެބަހީ(ކަލޭގެ : [އޭނާއާއި ސުވާލުކުރިއެވެ
هللا އެބައިމީހުން ކުރެން : [އޭނާ ބުންޏެވެ] ؟އަޙުލުވެރިން ކުރީ ކީއްހެއްޔެވެ

އެއަށްފަހު އޭނާ ރަސްގެފުާނ ކައިރީ  .]އަހަރެން ސަލާމަތްކުރައްވައިފިއެވެ
އަހަރެން ބުނާގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރާހާ ހިނދަކު ކަލެއަކަށް : [ވެބުންޏެ
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] އެއީ ކޮންގޮތެއްހެއްޔެވެ؟: [ރަސްގެފާނު ބުންޏެވެ!] އަހަންނެތް ނުމެރޭނެއެވެ
އަދި އަހަރެން . މީސްތަކުން ހަމަބިމަކަށް އެއްކުރާށެވެ: [އޭނާ ޖަވާބުދިނެވެ

ތަކުން ދުނިދަނޑިއެއް ދެން އަހަރެންގެ ދުނިދަނޑި. ގަހެއްގައި ބަންނާށެވެ
އެއަށްފަހު އަހަންނާއި ،  الغالم رب ا بسم: ނަގައި، ދުނީގައި ރުވާފައި ކިޔާށެވެ

ކަލޭ އެގޮތަށް ކަން ކޮށްފިނަމަ، ކަލެއަށް އަހަރެން . ޖަހާށެވެ) ދިމާލަށް(
  .]މަރާލެވޭނެއެވެ

އަދި . އެހެންކަމުން ރަސްގެފާނު މީސްތަކުން ހަމަ ބިމަކަށް އެއްކުރިއެވެ
ދެން ކުޑަކުއްޖާގެ ދުނިދަނޑިތަކުން . ކުޑަކުއްޖާ ގަހެއްގައި ބަނެވެ

އޭކިޔައި އެ  الغالم رب ا بسمދުނިދަނޑިއެއްނަގައި ދުނީގައި ރުވާފައި، 
. މައްޗަށް އެރިއެވެ )20(ދުނިދަނޑިގޮސް އޭނާގެ ކަންކަށި. ޖަހައިފިއެވެ

. އްޖެއެވެއޭނާގެ އަތް ކަންކަށިމަތީ އަޅައި، ދެން މަރުވެ) ކުޑަކުއްޖާ(
ކުޑަކުއްޖާގެ ވެރިރައްބަށް އަހަރެމެން : [މީސްތަކުން ގޮވާންފެށިއެވެ

. ކުޑަކުއްޖާގެ ވެރިރައްބަށް އަހަރެމެން އީމާންވެއްޖައީމެވެ. އީމާންވެއްޖައީމެވެ
  .]ކުޑަކުއްޖާގެ ވެރިރައްބަށް އަހަރެމެން އީމާންވެއްޖައީމެވެ

ރުގަތްކަންތައް ކަލެއަށް އެބަ ކަލޭ ބި: [ދެން ރަސްގެފާނުގެ ކައިރީ ބުނެވުނެވެ
 –ކަލޭ ބިރުގަތް ކަންތައް ވެއްޖެއެވެ : ގަންދީ ބުނަމެވެهللاފެނޭ ހެއްޔެވެ؟ 
.] އީމާންވެއްޖެއެވެ) އަށްهللا/ކުޑަކުއްޖާގެ ވެރި ރައްބަށް(މީސްތަކުން 
އެންމެހާ މަގެއްގެ ހަތަރު އަނގޮޅިތަކުގައި ) ރަސްގެފާނު(އެހެންކަމުން 

އެވަޅުގަނޑުތައް ކޮނެވުނު . އަމުރު ކުރިއެވެ )ކޮނުމަށް(ވަޅުގަނޑުތަކެއް 

                        
އޭ ކިޔެނީ؛ ލޮލާއި ކަންފަތު ފޫޅާއި ދެމެދުގައިވާ  صدغޢަރަބި ބަހުން  20

  . ސަރަހައްދަށެވެ
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: ބުންޏެވެ) ރަސްގެފާނު(އަދި . ހިނދު، އޭގައި އަލިފާން ރޯކުރެވުނެވެ
އަނދައަނދާހުރި ވަޅުގަނޑުގެ (އެމީހެއްގެ ދީން ދޫކޮށްނުލައިފި ކޮންމެ މީހެއް، [

.] ނުވަތަ އެއަށް ފުންމާލުމަށް އެމީހުންކައިރީ ބުނާށެވެ. އެއްލާލާށެވެ) ތެރެއަށް
އެއީ ތުއްތުކުއްޖެއް އަތްމަތީ . އެހެންކަމުން މިހެން އެކަންތައް ހިނގިއެވެ

އެކަމަނާ އޭގެ . ބާއްވައިގެން ހުންނެވި އަންހެންކަނބަލަކު ޙާޟިރުވުމާއިހަޔަށެވެ
ދެންފަހެ އެކަމަނާގެ . ތެރެއަށް ފުއްމާލެއްވުމަށް ފަސްޖެހިލެއްވިއެވެ

ފަހެ . ކެތްތެރިވާށެވެ! އޭ މަންމާއެވެ: [ބުންޏެވެ) ވާހަކަދައްކައި(ތުއްތުދަރިފުޅު 
  )21(.]ތިޔަވަނީ ޙައްޤުގައެވެ) މަންމަ(އެހެނީ 

  
މި ޙަދީޘް ގައި މިވާ ކުޑަކުއްޖާ، އޭނާ ޤަތުލުކޮށްލައި ދީނަށްޓަކައި 

މިއިން މިފަދަ ޢަމަލަކީ ޝަރުޢުވެގެންވާ .  ފިދާކޮށްލުމަށް އަމުރު ކުރިއެވެ
. އަމިއްލަމަރެއްނޫންކަން ދަލީލުކޮށްދެއެވެޢަމަލެއްކަމާއި އެއީ ) ހުއްދަ(

އަދި . އޭނާއަށް އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ވަޙީއެއް ނުލިބެއެވެ: ވިސްނާށެވެ
، އެހެނަސް  .އޭނާގެ އެ ޢަމަލުގެ ނަތީޖާއެއްވެސް އޭނާއަކަށް ކުރިއަކަށްނޭގެއެވެ

އެހެންކަމުގައިވާހިނދުވެސް އަހަރެމެންގެ ޝަރީޢަތުގައި މިކަމަށް 
  . ފުކުރައްވައި މަތިވެރި ކުރައްވާފައިވެއެވެތަޢުރީ

  

                        
ތަޤުވާވެރިވުމާއި ހިތްމަޑުމޮޅިކުރުމުގެ [އިމާމް މުސްލިމްގެ ޞަޙީޙްގެ : ބައްލަވާ 21

. ސްލިމުގެ ރިވާޔަތުންނެވެއަދިމަތީގައި މިބަޔާންވެވިފައިވަނީ އިމާމް މު، )130] (ފޮތް
އައް ތިރުމިޒީ އާއި އައްނަސާއީވެސް ، )6/17(އިމާމް އަްޙމަދް : މީގެއިތުރުން

  )4/199] (ތުހްފަތު އަލް އަޝްރާފް: [ބައްލަވާ. ރިވާކުރެއްވިއެވެ
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އިމާމް އަޙްމަދުގެ މަޒްހަބުގައި ވާގޮތުގެމަތިން، އަދި  :މުހިއްމު ނުކުތާއެއް
ޝާފިޢިއްޔާގެ ފާޅުވެފައިވާ ދެކިލެއްވުމުންނާއި، ހަނަފިއްޔާއިން ރިވާވެފައިވާ 

ން؛ އެއްރިވާއިންނާއި އަދި މާލިކިއްޔާގެ ޞައްޙަ ރައުޔުގައިވާ ގޮތުގެމަތި
އެއްވެސް ޝަރުޢީ ސަބަބަކާއި ނުލައި، އެމީހެއްގެ ނަފްސު މަރާލުމަށް [

ދެންފަހެ އެފަދަ މީހާ ކުށްވެރިވެގެންވާ އަމިއްލަމަރުން  –ޢަމުރުކޮށްފި މީހާ 
] އަމިއްލަމަރުން މަރުވި މީހެއް[ކުޑަކުއްޖާ ) އެހެނަސް(އަދި .] މަރުވެއްޖެއެވެ
އެހެނީ . ބަޔާނެއް ނުކުރައްވަވައެވެ) مصلى ا عليه وسلނަބިއްޔާ (ގެ ގޮތުގައި 

އޭނާގެ ޢަމަލުގައި ނިޔަތް ކަނޑަ އެޅިފައިވަނީ ދީނަށް ނަޞްރުދިނުމަށްޓަކައި 
ދީނަށް މަންފާއެއް ނުކުރާ  ،އެހެނަސް އެކުޑަކުއްޖާ. ކަމުގައި ވުމެވެ

ކަމަކަށްޓަކައި އޭނާގެ ނަފްސު ޤަތުލުކޮށްލުމަށް ޢަމުރު ކުރިނަމަ، ފަހެ އެކަން 
) ކުށްވެރިވެގެންވާ(އަދި އެކަން ވާކަން ކަށަވަރީ . ގެންނެއް ނުވީހެވެވެހުއްދަ

  )22(.އަމިއްލަމަރަށެވެ
  
  

  ފަސްވަނަ ދަލީލް
  

 فيها بي أسري اليت الليلة كا�ت ملا(: صلى ا عليه وسلم ا رسول قال: قال عباس ابن عن
 ابنة ماشطة رائحة هذه فقال؟ الطيبة الرائحة هذه ما جربيل يا: فقلت، طيبة رائحة علي أتت

                        
އަލް [ޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އަލް ޖަރްބޫޢު : މި ނުކުތާ ނަކަލް ކުރެވިފައިވަނީ 22

މިފޮތުގައި ] އަލް އިންތިޙާރް ޚައުފް އިފްޝާއު އަލް އަސްރާރްމުޚްތާރް ފީ ޙުކުމް 
  .މިޙަދީޘްގެ ދަށުން ބަޔާންކުރަްއވާފައިވާ ތަފްޞީލުން
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 سقطت إذ يوم ذات فرعون ابنة متشط هي بينا: قال؟ شأهنا ما: قلت: قال وأوالدها فرعون
 ورب ربي ولكن ال: قالت؟ أبي: فرعون ابنة هلا فقالت، ا بسم: فقالت، يدها من املدري
؟ غريي رباً لك وإن فال�ة يا: فقال، فدعاها فأخربته، �عم: قالت؟ بذلك أخربه: قالت ا أبيك
 تُلقى أن هبا أمر ثم - كبري قدر أي - فأمحيت حناس من ببقرة فأمر، ا وربك ربي �عم: قالت
 جتمع أن أحب: قالت؟ حاجتك وما: قال حاجة إليك يل إن: له قالت، فيها وأوالدها هي

 بأوالدها فأمر: قال، احلق من علينا لك ذلك: قال، وتدفننا واحد ثوب يف ولدي وعظام عظامي
، أجله من تقاعست وكأهنا، مرضع هلا صيب إىل ذلك ا�تهى أن إىل واحداً واحداً يديها بني فألقوا
 ثقات رجاله[، )...فاقتحمت اآلخرة عذاب من أهون الد�يا عذاب فإن اقتحمي أمه يا: قال
  ].حبان ابن وثقه وقد، )صدوق هو( :الرازي حامت وأبو الذهيب فيه قال، الضرير عمر أبا إال
 

رضي (އެ އިމާމްގެ މުސްނަދުގައި އިބްނު ޢައްބާސް ،  رمحه اއިމާމް އަޙްމަދު 
 صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللا: ގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ) ا عنهما

އިސްރާގެ ރޭ ތިމަންރަސޫލާއަށް ވަރަށް މީރުވަހެއް : [ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ
. ދެން ތިމަން ޖިބްރީލް އަރިހުން އެއާއި މެދު ސުވާލުކުރެއްވީމެވެ. ދުވިއެވެ

 ،ދެން އެއީ ފިރުޢައުނުގެ އަންހެންދަރީގެ ބޮލުފުނާ އަޅައިދޭ އަންހެން ކަމަނާއާއި
: ސުވާލުކުރެއްވީމުއެވެ. ވެއްޖެއެވެއެކަމަނާގެ ދަރީންގެ ވަސް ކަމަށް ވިދާޅު

: ވިދާޅުވިއެވެ] ކީއްކުރެއްވީތޯއެވެ؟) އެފަދަ މަތިވެރިކަމެއް ލިބުމަށް(އެކަމަނާ [
އެއްދުވަހަކު ފިރުޢައުނުގެ އަންހެން ދަރީގެ ބޮލުފުނާ އަޅައިދެނިކޮށް އެކަމަނާ [

އްޖާ އަންހެންކު. އޭ ވިދާޅުވިއެވެ' اهللا بسم'އަތުން ފުނާ ވެއްޓުމުން އެކަމާ 
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: ވިދާޅުވިއެވެ] ތިބުނީ އަހަރެންގެ ބައްޕަގެ ވާހަކަހެއްޔެވެ؟: [ސުވާލުކުރިއެވެ
އެހެނެއްކަމަކު އަހަރެންނާއި އިނބަގެ ބައްޕަގެވެސް ރައްބަކީ . ނޫނެކެވެ[

) ތިވާހަކަ(އަހަރެން ބައްޕަގާތު : [އަންހެންކުއްޖާ ބުންޏެވެ.] އެވެهللا
ކައިރީ ) ފިރުޢައުނު(ދެން އެވާހަކަ ] .އާއެކެވެ: [ވިދާޅުވިއެވެ] ބުނަންހެއްޔެވެ؟

: އަދި ސުވާލު ކުރިއެވެ. އަންހެންކަމަނާ ހާޟިރު ކުރިއެވެ، ބުނެވުނު ހިނދު
ފަހެ ! އާއެކެވެ: [ވިދާޅުވިއެވެ] އަހަރެންފިޔަވައި ރައްބެއް ކަލެއަށް ވޭހެއްޔެވެ؟[

ދެން ފިރުޢައުނު ލޯ އަވަނެއް .] އެވެهللاއަހަރެންނާއި ކަލޭގެވެސް ރައްބަކީ 
ނުކޮށް އޭގެތެރެއަށް އަންހެންކަމަނާ އާއި އެކަމަނާގެ ދަރިން އެއްލާލުމަށް ހޫ

.] އަހަރެން ކަމަކަށް އެދެމެވެ: [އެކަމަނާ ދެންނެވިއެވެ. އަމުރު ކުރިއެވެ
: ދެންނެވިއެވެ] އެއީ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ؟: [ސުވާލުކުރިއެވެ) ފިރުޢައުނު(
ގެ ކަށިތައް އެއްފޮތިގަނޑެއްގެ އަހަރެން އެދެީނ އަހަންނާއި އަހަރެންގެ ދަރީން[

ތިއީ އަހަރެންގެ މައްޗަށްވާ : [ބުންޏެވެ.] ތެރެއަށް އެއްކޮށް، އަދި ވަޅުލުމަށެވެ
އެކަމަނާގެ ދަރިންތައް އެކަމާނގެ .) އާއެކެވެ: އެބަހީ( )23(.]ކަލޭގެ ޙައްޤެކެވެ
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ށްވެސް ޢަހުދުދީ، ކުށް ކުރި އަންހެންކަމަނާއަ) ކާފިރުވުމުގެ(ކުރިމަތީގައި ބޮޑުވެގެންވާ  
އެކަމަނާގެ [ވާ ) ޢަހުދުގެ މަތިން(ހަށިކޮޅުގެ ބާކީ ވަޅުލުމަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް 

އެހެނަސް މިޒަމާނުގައި . އަދި އެއަށް ޢަމަލުވެސް ކުރިއެވެ. ކަމަށް ބުންޏެވެ] ޙައްޤެއް
ޔާ އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ވެރިވެފައިވާ ޠާޣޫތުން ވަނީ ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟ ޚުދު ޖާމި

ހަފްސާގައި ހިންގި ޤަތުލުޢާމް ގައި ދެހާހަށް ވުރެ ގިނަ އުޚްތުންގެ ލޭ އޮހޮރުވާލައި 
އެއީ ކުނިގޮނޑުތަކާއި . އެކަނބަލުންގެ ހަށިތަކަށް ހެދިނެހެދިޔެއްވެސް ނޭގެއެވެ

. ފެންއާރުތަކުގެ ތެރެއަށް އުކާލައިފާ ވަނިކޮށް ފެނުނު ހަށިގަނޑެއް މެނުވީއެވެ
އިނބަ އިލާހު ފިރުޢައުނު ހިއްޕެވި ހިއްޕެވުމަށްވުރެ  ޔާރައްބީ، މިވެރިންނަށް
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އެއީ . އެކަކަށްފަހު އަނެކަކެވެ. އެއްލާލެވުނެވެ) އަވަނުގެ ތެރެއަށް(ލޮލުކުރިމަތީ 
އެކުއްޖާއަކީ ބުއްދެވޭ . އޭގެތެރެއިން އެންމެފަހު ކުއްޖާއާއި ހަމަޔަށް ދާންދެނެވެ

އެހިނދު . ދެން އެއަންހެންކަމަނާ ފަސްޖެހިވަޑައިގަތެވެ. ކުއްޖެކެވެ) އުމުރުގެ(
ކުރިއަށް ! އޭ މަންމާއެވެ: [ވާހަކަދެއްކިއެވެ) އެ ތުއްތު ކުއްޖާ(

ޢަޒާބު އާޚިރަތުގެ ޢަޒާބަށްވުރެ  އެހެނީ މިދުނިޔޭގެ. ވަޑައިގަންނަވާށެވެ
) އެކުއްޖާއާއިއެކު(ދެންފަހެ، އެކަމަނާ އޭގެ ތެރެއަށް .] ލުއިވެގެންވެއެވެ
    )24(.]ފުއްމާލެއްވިއެވެ

  
  : ޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އަލް ޖަރްބޫޢު ވިދާޅުވިއެވެ

  
މަށް އެހެންކަމުން މިޙަދީޘްގައި ތުއްތުކުއްޖާ ވާހަކަދެއްކު: )އެއްމުޙިއްމު ނުކުތާ([

އިރާދަކުރެއްވީ އޭނާގެ މަންމަ އަލިފާންގަނޑަށް ފުއްމާލެއްވުމަށް ) تعاىل(هللا 
އަދި މި އަޞްޙާބުލް އުޚްދޫދުގެ . އަމުރުކުރުމަށްކަން ދަލީލުކޮށްދެއެވެ

ވީމާ ދީނަށްޓަކައި .  ޙާދިޘާގައިވާ ތުއްތުކުއްޖާއާވެސް އެއްގޮތްވެގެންވެއެވެ
ޙަރާމްކަމެއް އެކުލެވޭނަމަ  އެމީހެއްގެ ނަފްސު ޤަތުލުކޮށްލުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ

އަހަރެމެންގެ ޝަރީޢަތުގައި މި ޙާދިޘާތަކަށް މިފަދަގޮތަކަށް ތަޢުރީފް 

                                                   
އަދި އިބައިލާހުގެ ސިފައިންގެ ތެރެއިން . ވަރުގަދަވެގެންވާ ހިއްޕެވުމަކުން ހިއްޕަވާށިއެވެ

  އާމީން  –އިސްތިޝްހާދީންގެ ރަހަ އެބައިމީހުންނަށް ދައްކަވާށިއެވެ 
ގައިވެސް ) 4030(އަދި އިބްނު މާޖާ ، )1/310] (އަލްމުސްނަދް: [ބައްލަވާ 24

ގެ ]އަލްމުސްނަދް[އަދި އިމާމް އަޙްމަދު ޝާކިރް، އެއިމާމްގެ . މިފަދަ ރިވާއެއްވެއެވެ
  .މިޙަދީޘް ޞައްޙަކަމަށް ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ) 822،2#، 4/295(ތަހްޤީޤްގައި 



 އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާގެ މައްޗަށްވާ ދަލީލް: ފުރަތަމަބައި

49   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

އެހެންކަމުން މިއިން، މިފަދަ ޢަމަލަކީ . ކުރައްވާފައިނުވީހެވެ
އަދި އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް . ޝަރުޢުވެގެންވާކަމެއްކަން ދަލީލްލުކޮށްދެއެވެ

، ދެއްކުމުގެ ކަރާމާތެއް ފާޅުކުރައްވާފައިވުމަކީ ތުއްތުކުއްޖެއް ވާހަކަ –ގޮތުގައި 
. ޢަމަލެއްގެ ބޮޑުވެގެންވާ މަތިވެރިކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ހެއްކެކެވެ) ފިދާއީ(އެފަދަ 

މިއީ އަހަރެމެންގެ އުއްމަތެއް ނޫނޭ އެހެނަސް ކުރީގެ [އަދި މިތާގައި 
ބުނެ ދަޢުވާ ] ކަމެކޭ ހުއްދައުއްމަތްތަކުގެ ޝަރީޢަތުގިައ އެކަނި 

މީގެ ރައްދަކީ އަހަރެމެންގެ ޝަރީޢަތް މިޢަމަލަށް މަދަހަ  . ވޭކަށްނެތެވެކުރެ
) ތަފާތު ދެ ޙާދިޘާއެއްގެ މައްޗަށް(އަދި ، )ތަޢުރީފްކުރައްވައި: އެބަހީ(ކިޔުއްވައި 

  .އިޤްރާރުކުރައްވާފައިވުމެވެ
  

މިޙާދިޘާގައިވާ އަންހެން ކަމަނާ، އަދި އަޞްޙާބުލް  :ދެވަނަ މުޙިއްމު ނުކުތާ
ދުގައިވާ އަންހެންކަމަނާވެސް އަލިފާނުގެ ތެރެއަށް ފުއްމާލެއްވުމަށް އުޚްދޫ

އެހެނެއްކަމަކު، އެބޭކަނބަލުން އެއަށް ފުއްމާލައްވާފައި . މަޖުބޫރެއްނުކުރެވެއެވެ
އަދި އެބޭކަނބަލުން އަލިފާންގަނޑަށް . ވަނީ އަމިއްލަ ރުހުމާއި އެކުއެވެ

މަލުފުޅުތަކާއި ގުނަވަންތަކުގެ ފުއްމާލެއްވުމުގައި އެބޭކަނބަލުންގެ އަމިއްލަ ޢަ
އެބޭކަނބަލުން . ފުށުންވަނީ ސީދާ ސީދާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ

. އިންކާރުކުރައްވާ ޙާލު ގަދަކަމުން އެއްލާލެވުނީކީ ނޫނެވެ) އަލިފާންގަނޑަށް(
  ) 25(.)]އެހެނަސް އެކަމަށް އެއްބަސްވެ އަމިއްލަފުޅަށް ފުއްމާލެއްވެވިއެވެ(
  

                        
އަލް މުޚްތާރް ފީ ޙުކުމް [މި ތަފްޞީލަކީ ޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އަލް ޖަރްބޫޢު  25

މިފޮތުގައި މިޙަދީޘްގެ ދަށުން ] ރް ޚައުފް އިފްޝާއު އަލް އަސްރާރްއަލް އިންތިޙާ
  .ބަޔާންކުރަްއވާފައިވާ ތަފްޞީލެއް
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  ލްހަވަނަ ދަލީ

  
 من إليهم فخرج الروم من عظيماً صفاً لنا فأخرجوا الروم مبدينة كنا: قال عمران أبي أسلم عن

 من رجل فحمل، عبيد بن فضالة اجلماعة وعلى عامر بن عقبة مصر أهل وعلى، مثله املسلمني
 إىل بيده يلقي ا سبحان: وقالوا الناس فصاح، بينهم دخل حتى الروم صف على املسلمني
، التأويل هذا لتؤولون إ�كم: الناس أيها: فقال رضي ا عنه األ�صاري أيوب أبو فقام، التهلكة
 لبعض بعضنا فقال، �اصروه وكثر اإلسالم ا أعز ملا األ�صار معشر فينا اآلية هذه �زلت وإمنا
 وكثر اإلسالم أعز قد ا وإن ضاعت قد أموالنا إن، صلى ا عليه وسلم ا رسول دون سراً

 قلنا ما علينا يرد �بيه على تعاىل ا فأ�زل، منها ضاع ما وأصلحنا أموالنا يف أقمنا فلو، �اصروه

 األموال على اإلقامة التهلكة وكا�ت) التهلكة إىل بأيديكم تلقوا وال ا سبيل يف وأ�فقوا(
 احلاكم صححه"  الروم بأرض دفن حتى شاخصاً أيوب أبو زال فما، الغزو وتركنا وإصالحها

: السنن يف البيهقي وقال، حبان وابن النسائي ورواه، الذهيب ووافقه الشيخني شرط على وقال
 وإن اجلماعة على التقدم جبواز استدالالً، العدو بالد يف بالغزو والرجال الرجل ا�فراد جواز باب
  .وغريه املذكور عمران أبي حديث روى ثم ستقتله أهنا األغلب كان
 

ރޯމަނުންގެ [: އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ رمحه اއަސްލަމް އަބޫ ޢިމްރާން 
އަދި އަހަރެމެންނާއި ދެކޮޅަށް ރޯމަނުންގެ . ބިމުގައި އަހަރެމެންވީމުއެވެ

ލިމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު މުސް. ވަރުގަދަވެގެންވާ ލަޝްކަރެއް ނިކުތެވެ
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އަދި . ރޯމަނުންގެ ސަފުތަކަށް ޙަމަލާދެމުންގޮސް އޭގެތެރެއަށް ވަދެގެންނެވިއެވެ
އޭނާ، އޭނާގެ ! هللاސުބުޙާނަ: [އަދި ބުންޏެވެ. މީސްތަކުން ހަޅޭއްލަވާންފެށިއެވެ

އަބޫ އައްޔޫބު އަލް އަންޞާރީ .] ނަފްުސ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް އެއްލާލައިފިއެވެ
އޭ : [ތެދުވެވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ )މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން( رضي ا عنه

ދެންފަހެ . ކަލޭމެން މިއާޔަތް ތިޔަ މާނަކުރަނީ ނުބައިކޮށެވެ! މީސްތަކުންނޭވެ
. މިއާޔަތް ބާއްވައިލެއްވީ އަހަރެމެން، އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަލުންނާއި ބެހޭގޮތުންެނވެ

ވި އިސްލާމްދީން މަތިވެރިކުރައްވައި، އެއަށް ހިއްވަރުދޭނޭ މީހުންގިނަهللا އެއީ 
ހިނދު، އަހަރެމެން ނަބިއްޔާ އާއި މަޝްވަރާ ނުކޮށް، ސިއްރުގައި އެކަކު 

هللا . އަހަރެމެންގެ މުދައު ހަނދުމަނެތިއްޖެއެވެ[އަނެކަކަށް ބުނީމުއެވެ؛ 
އަދި ހިއްވަރު ދޭނޭ މީހުން . އިސްލާމްދީން މަތިވެރިކުރައްވައިފިއެވެ

ކޮށް ހެޔޮކުރުމަށް ދެންފަހެ އަހަރެމެން މުދައުތައް އިތުރު. ގިނަވެއްޖެއެވެ
އަހަރެމެން هللا ދެން ] މަޑުކުރިއްޔާ ކީއްހެއްޔެވެ؟) ޖިހާދަށް ނުގޮސް(

ބުނިބުނުމަށް ރައްދުދެއްވައި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ޤުރުއާން 
  : ބާއްވައިލެއްވިއެވެ

  
  }...التَّهلُكَة إِلَى بِأَيديكُم تُلْقُوا وال اللَّه سبِيلِ في وأَ�ْفقُوا{
) ކަލޭމެން(އަދި ކަލޭމެންގެ އަތްތަކުން . ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރާށެވެهللاއަދި [

  )26(.]ހަލާކުގެ ތެރެއަށް އެއްލާނުލާށެވެ
  

                        
  195 البقرة سورة 26
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އަދި . މިހަލާކަކީ އަހަރެމެންގެ މުދާތައް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތިބުމެވެ
ފަހެ އަބޫ އައްޔޫބު  )27(.]ހަނގުރާމަކުރުމުން އެކަހެރިވެގަތުމެވެ) ޖިހާދުގައި(

: އެބަހީ(ގައި ވަޅުލެވުމާއިހަމަޔަށް )Constantinople(ޠަންޠީނިޔާ ޤިސް
   )28(].ޖިހާދުކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވިއެވެ) ޝަހީދުވެޖެއުމަށް ދާންދެން

  
މިއާއި އަދި މިނޫންވެސް ރިވާޔަތްތައް އެ އިމާމްގެ ،  رمحه اއަލް ބައިހަޤީ 
މީހަކަށް ނުވަތަ މީހުން ތަކަކަށް ޢަދުއްވުންގެ ބިމުގައި އެކަނި [ސުނަންގައި 

. މި ސުރުހީގެ ދަށުގައި ޖަމަޢު ކުރެއްވިއެވެ] ހުއްދަހަނގުރާމަކުރުމުގެ 

                        
މިއީ ނަބިއްޔާގެ ދައުރު، މުސްލިމުން ޢިއްޒަތުގައި : ނިކަން ވިސްނާށެވެ 27

 تعاىلهللا ޖިހާދުކުރުން މަތީ ދެމިތިބެނިކޮށް ޖިހާދުން އެކަހެރިވެލުމަށް ބުނެވުނު ހިނދު 
އަދި އެހިނދުގައި ޖިހާދު ފަރުޟު ޢައިނެއްކަމުގައިވެސް . ބާއްވައިލެއްވި އާޔަތެކެވެ

ގެ މިޒަމާނުގައި، ޢަދުއްވުން އިސްލާމީ ބިންތަކަށް އެހެނަސް އަހަރެމެން. ނުވެއެވެ
 –ވެރިވެ، މުޅިއުއްމަތަށް ނިކަމެތިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަން ފާކޮށްފައިވާ ހިނދެއްގައި 

ދުނިޔޭގައި ލޮބާޑިލައިގެން ފައިސާ ބައްކުރަން ތިބޭތިބުމާއި މެދު ބުނާނީ ފަހެ 
  ކީކޭހެއްޔެވެ؟

ގައި ) 4/280(އައްތިރުމިޒީ އަދި ، )3/27] (އަބޫ ދާވޫދު: [ބައްލަވާ 28
އަލް ޖާމިޢު [އަދި އަލް ވާދިއީގެ . ރިވާކުރައްވައި އެ ޞައްޙަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި އައްޞަޙީޙް ، )5/422،423،482، 4/126،357،281، 3/200] (އައްޞަޙީޙް
] އަލްމުޙައްލާ[އަދި މިފަދަ ރިވާޔަތެއް އިބްނު ޙަޒަމްގެ ). 140،327(އަލް މުސްނަދް 

. ވެސް ރިާވވެފައިވެއެވެ) 3/122] (އަލް އިސާބާ[އާއި އިބްނު ޙަޖަރްގެ  )7/294(
  .ބައްލަވާށެވެ) 8/33،34(އަދިވެސް ފަތުޙުލްބާރީ 
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އްކަމަކު، އެހެންކަމުން މިއީ ޢަދުއްވުން އެފަދަ މީހާ ޤަތުލުކޮށްލާނެކަމަށް ހީވިއެ
  .އެފަދަ ބައިގަނޑަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ދަލީލެއްކަމުގައި ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ

  
މި ޙަދީޘްގައި ޢަދުއްވުންގެ ތެރެއަށް ވަދެގަެނ އަދި ފެވިގަންނަ މީހެއްގެ 
މައްޗަށް މީސްތަކުންނަށް އެފަދަ މީހާ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިގަތީކަމަށް 

މީހެާގ މައްޗަށް ކަނޑަނޭޅޭނެކަމުގައި އަބޫ ހީވިއެއްކަމަކު، މިއާޔަތް އެފަދަ 
ޞަޙާބީން މިބަޔާން ކުރެއްވުން ދެބަސް . ވިދާޅުވިއެވެ رضي ا عنهއައްޔޫބު 

  .أمجعني رضي ا عنهم. ވުމެއްނެތި ޤަބޫލުކުރެއްވިއެވެ
  
  

  ހަތްވަނަ ދަލީލް
  
 العدو يف يده غمسه(: قال؟ عبده من الرب يضحك ما ا رسول يا عفراء بن معاذ قال

  .رضي ا عنه قتل حتى وقاتل عليه كا�ت درعاً فألقى: قال) حاسراً
  

އާއި ) صلى ا عليه وسلم(ގެ ރަސޫލާ هللا ،)رضي ا عنه(މުޢާޛް ބިން ޢަފްރާއު 
 )29(އަޅާގެ މައްޗަށް ރައްބު ހިނިވަރުނަ ކުރައްވަނީ: [ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

                        
 ،]ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން) [އަދި ކުރިޔަށް ބަޔާންކުރެވޭ ދެ ޙަދީޘްގައިވެސް(މިތާގައި  29

ގެ ލަފްޛީ  كضحއަދި . އެވެ ضحكމިހެން މިމާނަ ކުރެވިފައި މިވަނީ ޢަރަބި ބަސް 
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ދަނގަނޑު ދަހަނާއާއި : [ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ] ކޮންކަމަކާއި ވިދިގެންތޯއެވެ؟
މުޢާޛް ދެން، .] ނުލައި އަޅާ ޢަދުއްވުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއަށް ދެމިގަތުމެވެ

ދަގަނޑުދަހާނާތައް ބާލުއްވައި ޤަތުލުވެއްޖައުމަށްދާންދެން 
  )30(.ހަނގުރާމަކުރެއްވެވިއެވެ

  
ކީ، ޖިހާދީ މިޙަދީޘް އާއި، އަދި މިއަށް ފަހު މިބަޔާން ކުރެވޭ ޙަދީޘް އަ

ޢަމަލިއްޔާތުތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ޢަމަލު ހިންގާ މުޖާހިދު ޤަތުލުވެދާނޭ ކަމުގެ 
، ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއްވާފަދަ ޢަމަލިއްޔާތުތަކުގެ މަތިވެރިކަން ބަޔާންކޮށްދޭ

  .ސާފުވެގެންވާ ދަލީލެވެ
  

                                                   
އެހެނަސް އޭގެ މާނަޔަކީ . އެއް ނޫނެވެ) smile] (ހިނިތުންވުން[މާނަޔަކީ 

 . އެވެ) laugh] (ހިނިފުޅުވެޑުވުން[
އަދިވެސް އެހެން ). 5/388(މުސައްނަފް އިބްނު އަބީ ޝައިބާ : ބައްލަވާ 30

، ހިނދުމީސްތަކުން ހަނގުރާމަޔަށް ބަދުރުގެ ދުވަހު އެއްވި : [ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ

، هللا! އެވެهللاއޭ ރަސޫލު: [ދެންނެވިއެވެ) رضي ا عنه(ޢައުފް އިބްނު އަލް ޙާރިޘް 

: ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ] އެއިލާހުގެ އަޅާގެ މައްޗަށް ހިނިވަރުނަކުރައްވަނީ ކޮންކަމާހެއްޔެވެ؟
މައިދާނުގެ ތެރެއަށް ، އެއްވެސް ދަގަނޑުދަހަނާއަކާ ނުލައި ހަނގުރާމަކުރުމަށް[

އެހެންކަމުން، .] ޅާވަދެގަނެގެންދާތަން އެއިލާހު ދެކިވޮޑިގެންވާހިނދުއެވެއެއިލާހުގެ އަ
ޢައުފް އިބްނު އަލްޙާރިޘް އޭނާގެ ދަނގަނޑުދަހާ ބާލުއްވައި، ކުރިއަށް 

.] ނިކުމެވަޑައިގެން، ޝަހީދެއްގެގޮތުގައި ޤަތުލުވުމަށް ދާންދެން، ހަނގުރާމަކުރެއްވިއެވެ
އަދި އިބްނު ) 7/212] (އިލް އަލް އައުޠާރްނަ[ރިވާކުރެވިފައިވަނީ އައްޝައުކާނީގެ 

  )3/42] (އަލް އިސާބާ[ޙަޖަރްގެ 
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) ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން: (އަނަސް އިބްނު މާލިކް އަރިހުން ރިވާވެފައިވެއެވެ[
އަހަރެން މުޝްރިކުންގެ ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ [ބޭފުޅަކު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ؛ 

ސަފުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެ އަދި ތޮރުފިގަނެ، ޤަތުލުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން 
] ހަނގުރާމަކޮށްފިކަމުގައި ވާނަމަ، ފަހެ އަހަރެން ޖަންނަތަށް ވަންނާނެތޯއެވެ؟

އެހެންކަމުން އެ .] އާއެކެވެ: [އްވިއެވެހަދީޘްކުރެ صلى ا عليه وسلمރަސޫލާ 
ޞަޙާބީ މުޝްރިކުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއަށް ދެމިގަނެ، ޤަތުލުވެއްޖެއުމާއި 

   )31(.]ހަނގުރާމަކުރެއްވެވިއެވެ) ޙަމަލާދީ(ހަމަޔަށް 
  

އުޙުދު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު، ޢުމަރު އިބްނު އަލް : އަދިވެސް ރިވާވެގެންވެއެވެ
رضي ا އެޞަޙާބީގެ ބޭބެ ޒައިދު އިބްނު އަލް ޚައްޠާބް  رضي ا عنهޚައްޠާބް 

އަހަރެންގެ ދަނގަނޑު ދަހަނާ ! އޭ އަހަރެންގެ އަޚާއެވެ: [އަށް ވިދާޅުވިއެވެ عنه
އަހަރެންވެސް އިނބަ އެދޭ : [ދެން ޒައިދު ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ނަގާށެވެ

ޞަޙާބީންވެސް  ދެން، އެންމެފަހުން އެދެ.] ފަދައިން ޝަހީދުވުމަށް އެދެމެވެ
  )32(.]އެދަގަނޑު ދަހަނާ ދޫކޮށްލެއްވިއެވެ

  
                        

ނައިލް އަލް [އިމާމް އައް ޝައުކާނީގެ : ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ އަލްޙާކިމް، ބައްލަވާ 31
 )7/212] (އައުޠާރް

އަދި އަލް ޙައިޘަމީ މިރިވާކުރައްވާފައިވަނީ މުޖްމަޢު ، ރިވާކުރެއްވީ އައްޠަބަރާނީ 32
އަދި އަލް . މިނަންކިޔާ ބާބުގައެވެ] ޝަހާދަތު ހޯދާގަތުމަށް ދިއުން[ވާއިދްގައި އައްޒަ

އަދި އޭގައިވާ ރާވީން . ރިވާކުރެއްވީ އައްޠަބަރާނީއެވެ: [ޙައިޘަމީ ވިދާޅުވިއެވެ
  .ބައްލަވާ] އަލްއިސްތީއާބް[އަދިވެސް އިބްނު ޢަބްދުލްބައްރުގެ .] ޞައްޙައެވެ
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  އަށްވަނަ ދަލީލް

  
 وجوههم يلفتون فال الصف يف يلقون الذين الشهداء أفضل( صلى ا عليه وسلم ا رسول قال
 ضحك إذا ربك إن، ربك إليهم يضحك، اجلنة من العال الغرف يف يتلبطون أولئك، يقتلوا حتى
  .)عليهم حساب فال قوم إىل
  
އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ : [ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެެވ صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللا

ޝަހީދުންނަކީ ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުތަކުގައި ހަނގުރާމަކުރާ 
ެއބައިމީހުން ޤަތުލުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އެބައިމީހުންގެ މޫނުތައް . މީހުންނެވެ

ފަހެ އެބައިމީހުންނަކީ . ނބުރައެއްނުލައެވެއެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަ
އަދި ކަލޭމެންގެ . ޖަންނަތުގެ އެންމެ މަތީ ހަރުފަތްތަކުގައި އުދުހޭނެ މީހުންނެވެ
ފަހެ ކަލޭމެންގެ . ވެރިރައްބު އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ހިނިވަރުނަ ކުރައްވައެވެ

އިފިނަމަ، ވެރިރައްބު މިދުނިޔޭގައި އަޅެއްގެ މައްޗަށް ހިނިވަރުނަ ކުރައްވަ
  )33(.]ދެންފަހެ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ހިސާބުބެއްލެވުމެއްނުވެއެވެ

  
  

                        
އަދި މިފަދަ ). 1/85] (ކިތާބް އަލްޖިހާދް[ އިބްނު އަލްމުބާރަކްގެ: ބައްލަވާ 33

ރިވާއެއް އިމާމް އަޙްމަދު، އަބޫ ޔައުލާ، އައްޠަބަރާނީ އަދި ސަޢީދް އިބްނު 
 .މަންސޫރްވެސް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
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  ނުވަވަނަ ދަލީލް
  
، رجلني من ربنا عجب(: قال صلى ا عليه وسلم النيب عن رضي ا عنه مسعود ابن عن
 عبدي إىل ا�ظروا: عزوجل ا فيقول صالته إىل وحبه أهله بني من وحلافه وطأته عن ثار رجل
، عندي مما وشفقة عندي فيما رغبة صالته إىل وأهله حبه بني من ووطأته فراشه عن ثار

 حتى فرجع، الرجوع يف وماله االهنزام يف عليه ما وعلم أصحابه فاهنزم ا سبيل يف غزا ورجل
 يهريق حتى عندي مما وشفقة عندي فيما رجاء رجع عبدي إىل ا�ظروا: ا فيقول دمه يهريق
  )دمه
  

ގެ  رضي ا عنهމުސްނަދުގައި ިއބްނު މަސްޢޫދު ،  رمحه اއިމާމް އަޙްމަދު 

: ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ صلى ا عليه وسلمނަބިއްޔާ : އަރިހުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
... ... އަހަރެމެންގެ ރައްބު ދެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޢަޖާއިބުވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ [

ހަނގުރާމައިގެ ހަރަކާތެއް (ގުގައި ޣަޒުވާއަށް ގެ މަهللا) ދެވަނަ މީހަކީ(އަދި 
. އެހިނދު އޭނާގެ އެކުވެރިން ބަލިވެއެވެ. ދާ މީހެކެވެ) ނުވަތަ ޢަމަލިއްޔާތަކަށް

އެހިނދުވެސް (އަދި ބަލިވުމުން އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ނިމުމާއި، 
ރުޖޫޢުވުމުން އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ނިމުން އޭނާއަށް ) ހަނގުރާމައިގެތެރެއަށް

ދެންފަހެ އޭނާ ހަނގުރާމައަށް ރުޖޫޢަވެ އޭނާގެ ލޭ . އެނގެއެވެ
ވަޙީ ) تعاىل(هللا . މަށްދާންދެން އޭނާ ހަނގުރާމަކުރެއެވެއްޖައުއޮހޮރި

ގެ هللاތިމަން ! ގެ އަޅާއަށް ނިކަން ދެކިބަލާށެވެهللاތިމަން : [ކުރައްވައެވެ
ހަޟުރަތުގައިވާ އެއްޗަކަށް އުއްމީދުކުރާ ޙާލު އަދި ކެތްމަދުވެފައިވާ ޙާލު އޭނާ 
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މަށް އްޖައުއޭނާގެ ލޭ އޮހޮރި) އެއީ. (ރުޖޫޢަވިއެވެ) ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް(
  )34(.]]ދާންދެނެވެ

  
) ޢަދުއްވުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއަށް: [(އިބްނު އައްނުޙާސް ވިދާޅުވިއެވެ

ދެމިގަތުމުގެ މަތިވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މިނޫން އެހެން އެއްވެސް ޞައްޙަ 
  )35(.]ނިވެސް ދަލީލަކަށް ފުދެއެވެޙަދީޘެއް ނެތަސް މިޙަދީޘް އެކަ

  
  

  ދިހަވަނަ ދަލީލް
  
 ا حيبهم ثالثة( :قال صلى ا عليه وسلم النيب عن، رضي ا عنه الدرداء أبي عن

 أن وإما يقتل أن فإما، بنفسه وراءها قاتل فئة ا�كشفت إذا الذي، هبم ويستبشر، إليهم ويضحك
                        

، 6/22(ގެ ތަޙްޤީޤް ]އަލްމުސްނަދް[އިމާމް އަޙްމަދް ޝާކިރްގެ : ބައްލަވާ 34

މުޖްމަޢު [އަދި .] ދު ޞައްޙައެވެމީގެ ސަނަ: [އަދި ވިދާޅުވިއެވެ، )#3949
މި ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ : [ގައި އަލަްހއިޘަމީ ވިދާޅުވިއެވެ) 2/255] (އައްޒަވާއިދް

ގައި ]އަލްކަބީރް[އަދި އައްޠަބަރާނީ . އަޙްމަދް އާއި އަބޫ ޔައުލާއެވެ
އަދި އަބޫ .] އެވެ)ޞަޙީޙް] (ޙަސަން[އަދި މީގެ ސަނަދު . މިރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ

އަދިވެސް .  މި ޚުލާސާކޮށް ރިވާކުރެއްވިއެވެ، ގައި)2/326(ވޫދު، ާދ
ގައި މި ) 1349-4/1348] (ސުބުލް އައްސަލާމް[އައްސަންޢާނީވެސް 
 .ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ

  )1/152] (މަޝާރިޢު އަލް އަޝްވާޤް އިލާ މަސާރިޢު އަލް ޢުއްޝާޤް: [ބައްލަވާ  35
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 امرأة له والذي، بنفسه يل صرب كيف هذا عبدي إىل ا�ظروا: ا فيقول، ويكفيه ا ينصره
 يف كان إذا والذي، رقد شاء ولو ويذكر�ي شهوته يذر: فيقول، الليل من فيقوم حسن لني وفراش
  )وسراء ضراء يف السحر يف فقام هجعوا ثم فسهروا ركب معه وكان سفر
  

ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ هللا : [ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ صلى ا عليه وسلمނަބިއްޔާ 
: ދެން އޭގެ ތެރޭގައި ބަޔާންވެވުނެވެ...] ތިންވައްތަރެއްގެ މީހުންވެއެވެ

ޢަދުއްވުންނާއި ބައްދަލުވެ އޭނާ ޤަތުލުވުމަށް ދާންދެން ނުވަތަ އޭނާގެ [...
 އެކުވެރިންނަށް ފަތަޙަ ލިބުމަށްދާންދެން ޢަދުއްވުންނާއި ދިމާލަށް އޭނާ، އޭނާގެ

   )37(.]ހުންނަމީހާއެވެ )36(ކަރު ތެދުކޮށްގެން
  

 صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللا: [އަދިވެސް މިނޫން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ
އަދި އެއިލާހު . ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ ތިން މީހެއްވެއެވެهللا : [ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

އްޗަށް އަދި އެބައިމީހުންގެ މަ. އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ހިނިވަރުނަކުރައްވައެވެ
: އެބަހީ(އޭނާގެ ބައިގަނޑު ރޫޅިފައިވާ ހިނދު ) ގައިއޭގެތެރޭ. (އުފާ ކުރައްވައެވެ

އަށްޓަކައި އެކަނިމާއެކަނި އެބައިމީހުންގެ ފަހަތުން هللاއޭނާ ) ބަލިވެފައިވާ ހިނދު
މުސްލިމުން ފަސްއެނބުރި ދާއިރު އެބައިމީހުންގެ ފަހަތުގައި : އެބަހީ(

هللا ނުވަތަ . އެހެންކަމުން އޭނާ ޤަތުލުވެއެވެ. ހަނގުރާމަކުރެއެވެ) ޘާބިތުވެހުރެ

                        
އެބައިމީހުންނާއި ހަނގުރާމަކޮށް  ޢަދުއްވުންނާ ކުރިމަތިލައިގެން: އެބަހީ 36

  .އެބައިމީހުންނާއި ދިމާލަށްގޮސް ފުރަގަސް ނުދީ ދެމިހުރުމެވެ
  )1/84] (ކިތާބް އަލް ޖިހާދް[އިބްނު އަލް މުބާރަކްގެ : ބައްލަވާ 37
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هللا އަދި . އޭނާއަށް ފުއްދަވައިދެއްވައެވެ، އޭނާއަށް ނަޞްރުދެއްވައި
އޭނާ އެކަނިމާއެކަނި ! ގެ އަޅާ ނިކަން ދެކިބަލާށެވެهللاތިމަން : [ވަޙީކުރައްވައެވެ

   )38(.]]އަށްޓަކިައ ކެތްތެރިވީފަހެ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެهللاތިމަން 
  

: ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ صلى ا عليه وسلمން ރިވާޔަތެއްގައި ނަބިއްޔާ އަދިވެސް އެހެ
އަދި އޭގެތެރޭގައި ...] ލޯބިވެވޮޑިގެންވެއެވެهللا ތިން މީހަކަށް [

އަދި . ހަނގުރާމައިގެ ލަޝްކަރެއްގައިވާ މީހެކެވެ: [...ބަޔާންކުރެއްވެވިއެވެ
) މުސްލިމުން: ހީއެބަ(ލަޝްކަރު ޢަދުއްވުންނާއި ބައްދަލުވެ އަދި އެބައިމީހުން 

އެހެނެއްކަމަކު އޭނާ ޤަތުލުވުމަށް ދާންދެން ނުވަތަ . ބަލިވެއެވެ
ކުރިމަތިލައި ، ނަޞްރުލިބުމަށްދާންދެން ޢަދުއްވުންނަށް އޭނާގެ މޭ ދައްކައިގެން

  )39(.]ދެމިހުރެއެވެ
  
  
  

                        
މުޖްމަޢު [އަދި އަލްހައިޘަމީ . ގައެވެ] އަލްކަބީރް[ރިވާކުރެއްވީ އައްޠަބަރާނީ  38

  .]މީގެ ރާވީން ތެދުވެރިއެވެ: [ވިދާޅުވިއެވެ ގައި) 2/255] (އައްޒަވާއިދް
ގައި، އަދި ) 5/289] (މުސައްނަފް[ރިވާކުރެއްވީ އިބްނު އަބީ ޝައިބާ  39

މީގެއިތުރުން . ގައި މި ޞައްޙަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ) 2491.2492(އައްތިރުމިޒީ 
ން ގައި ޙަސަ] އަލްކަބީރް[އައްަޠބަރާނީ ، ގައި އާއި] މުސްނަދު[އިމާމް އަޙްމަދު 

އަދިވެސް، އަލްޙާކިމް މިރިވާކުރައްވައި . ސަނަދަކުން މިރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
  .ޞައްޙަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
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  އެގާރަވަނަ ދަލީލް

  
 معاش خري من( :وسلمصلى ا عليه  ا رسول قال: قال رضي ا عنه هريرة أبي عن

 طار فزعة أو هيعة مسع كلما، متنه على يطري، ا سبيل يف فرسه عنان ممسك رجل، هلم الناس
  ).مظا�ه املوت أو، القتل يبتغي، عليه
  

ގެ ރަސޫލާ  هللا: ރިވާވެގެންވެއެވެ އަރިހުން ގެ رضي ا عنه ހުރައިރާ އަބޫ

 އެންމެ ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ: [ކުރެއްވިއެވެ ހަދީޘް صلى ا عليه وسلم
 ގައިލަގަނު) ސަވާރީގެ ނުވަތަ( އަހުގެ އެމީހެއްގެ، މީހުންގެތެރޭގައި ހެޔޮވެގެންވާ
 އިވޭ އަޑު ގޮވުމެއްގެ) ހަނގުރާމައިގެ( އޭނާއަށް؛ އުދުހި މަތީ އޭގެ، ހިފައިގެން

 ކޮންމެ ކުރިމަތިލުމެއްވާ ޢަދުއްވުންނާއި ނުވަތަ،  ހިނދެއްގައި ކޮންމެ
 މަރުހޯދުމަށް ޤަތުލުވުމަށާއި އެކު ދަހިވެތިކަމާއި ދިމާލަށް އެއާއި، ހިނދެއްގައި

  )40(. ...]އުދުހޭމީހާއެވެ

                        
 ހަދީޘް صلى ا عليه وسلم ނަބީ  އަދިވެސް) 1889(ޞަޙީޙް މުސްލިމް : ބައްލަވާ 40

) ގައިއެޒަމާނު( އެއީ، އަންނާނެއެވެ ޒަމާނެއް މައްޗަށް މީސްތަކުންގެ: [ކުރެއްވިއެވެ
 ނުވަތަ( އަހުގެ އޭނާގެ މީހާއަކީ ވެގެންވާ ހެޔޮ ެއންމެ ތެރެއިން އެބައިމީހުންގެ

 އިވޭހިނދު އަޑު ގޮވުމެއްގެ) ހަނގުރާމައިގެ(، ހިފައި މަގުގައި ގެهللا ލަގަން )ސަވާރީގެ
] .އަވަސްވެގަންނަމީހާއެވެ ޤަތުލުވެދިޔުމަށް ދެން ،ސަވާރުވެ މައްޗަށް ގެ)ސަވާރީ( އެ

  )5/59(ޢަވާނާ މުސްނަދް އަބޫ 
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މިއިން ޤަތުލުވާނޭގޮތްތައް ހޯދައިގަނެ ޝަހީދުވުމަށް އަވަސްވެ ގަތުމަކީ 

އަދި ތަޢުރީފުލިބިގެންވާ ޢަމަލުތަކެއްކަން ސާފުކޮށް  ހުއްދަޝަރުޢުގައި 
  .ދަލީލުކޮށްދެއެވެ

  
  

  ބާރަވަނަ ދަލީލް
  
 سبقوا حتى وأصحابه صلى ا عليه وسلم ا رسول ا�طلق: قال رضي ا عنه أ�س عن

 منكم أحد يقدمن ال( صلى ا عليه وسلم ا رسول فقال، املشركون وجاء، بدر إىل املشركني
 إىل قوموا( وسلمصلى ا عليه  ا رسول فقال املشركون فد�ا) دو�ه أ�ا أكون حتى شيء إىل
 السماوات عرضها جنة ا يارسول: احلمام بن عمري فقال) واألرض السماوات عرضها جنة

 على حيملك ما( صلى ا عليه وسلم ا رسول فقال، بخ بخ: قال) �عم(: قال؟ واألرض
) أهلها من فإ�ك( :قال، أهلها من أكون أن رجاء إال ا رسول يا وا ال: قال؟ بخ بخ قولك

 حلياة إهنا هذه متراتي آكل حتى حييت أ�ا إن: قال ثم منهن يأكل فجعل، قر�ه من مترات فأخرج
  .رضي ا عنه قتل حتى قاتلهم ثم، التمر من معه كان مبا فرمى، طويلة
  

ބަދުރު : [ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ رضي ا عنه އަނަސް އިބްނު މާލިކް

އުޑުތަކާއި : [ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ صلى ا عليه وسلمހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު ނަބީ 
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ޢުމައިރު އިބްނު އަލްޙައްމާމް !] ބިން ހާ ފުޅާވެގެންވާ ޖަންނަތަށް ތެދުވާށެވެ
ޖަންނަތުގެ ފުޅާމިނަކީ އުޑުތަކާއި ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ : [ދެންނެވިއެވެ

: ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ صلى ا عليه وسلمهللا ރަސޫލު] ؟ބިންފަދަ ތޯއެވެ
هللا ދެން ރަސޫލު] ބަޚިން،ބަޚިން: [ޢުމައިރު ދެން ވިދާޅުވިއެވެ.] އާއެކެވެ[

ބަޚިން ބަޚިން އޭ ، ތިބާގެ ތިބުނުން: [ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ صلى ا عليه وسلم
هللا : [ވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެޢުމައިރު ޖަ] ތިބަުނންޖެހުނީ ފަހެ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

ގެ هللاއެހެނެއްކަމަކު އޭ ... އެވެސްކަމެއް ވެގެންނެއްނޫނެވެ. ގަންދީ ބުނަމެވެ
އަހުުލވެރިއަކަށް ވުމަށް އަހަރެން ) ޖަންނަތުގެ: އެބަހީ(އޭގެ ! ރަސޫލާއެވެ

ފަހެ ތިބާ : [ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ صلى ا عليه وسلمރަސޫލު .] އުއްމީދުކުރަމެވެ
) ރުޢުމައި(ދެން އެ ޞަޙާބީ .] ރީ އޭގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެވާކަންކަށަވަ

: ދެން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފެއްޓެވިއެވެ ންކަދުރުތަކެއްނަގައި ފަރިއްކުޅުއްވަ
އަހަރެން މިކަދުރުތައް ކައި ނިމޭހާ އިރުވެސް ދިރިހުރެއްޖެނަމަ ދެންފަހެ [

،  رضي ا عنهދެން އެ ޞަޙާބީ !] ހަމަކަށަވަރުން އެއީ މާ ދިގު ޙަޔާތެކެވެ

 އަތުގައި ހުރި ކަދުރުތައް އުކާލައްވާ ޤަތުލުވެއްޖެއުމަށް ދާންދެން ޢަދުއްވުންނާއި
  )41(.]ހަނގުރާމަކުރެއްވެވިއެވެ

                        
އަދި މިޙަދީޘްގެ ޝަރަޙައިގާ އައްނަވަވީ . އެވެ) 1901(ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް  41

ކާފަރުންގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެ ތޮރުފިގަތުމުގެ ހުއްދަ : [ވިދާޅުވިއެވެ رمحه ا
: އެބަހީ. (އަދި ޝަހީދުވުން ހޯަދއިގަތުން ވެސްމެއެވެ. މީގައިއެކުލެވެއެވެ

.) ޤަތުލުވެދިއުމުގެ ނިޔަތުގައި ކާފަރުންނާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ހުއްދަވެސް މީގައިވެޔޭއެވެ
އަދި ޖުމްހޫުރ ޢިލްމުވެރިން ދެކިލައްވާގޮތުގައި . އަދި މިއީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެކެވެ

 )13/46] (ޝަރްޙް މުސްލިމް: [ބައްލަވާ.] މިކަމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތެވެ
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މި ޙަދީޘުން މިޞަޙާބީއަށް ޖަންނަތުގެ ވާހަކަ އަޑުއިވި އަދި އެއާއި މެދު 

ދެން އެ ޞަޙާބީ . ޙިޔާލުކޮށް އޭގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިންވުމަށް ކެތްމަދުވިއެވެ
މަރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި ޢަދުއްވުންނަްށ އެކަނި ޙަމަލާ ދެއްވުމަށް 

މިކަމަށް ހުރަހެއް  صلى ا عليه وسلمއަދި ނަބީ . ވިއެވެނިކުމެވަޑައިގެންނެ

މިކަމަށް  صلى ا عليه وسلمއަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ؟ ނަބިއްޔާ . ނާޅުއްވައެވެ
އުޑުތަކާއި ބިން ހާ ފުޅާވެގެންވާ ޖަންނަތަށް : [ހިއްވަރު ދެއްވައި ގޮވާލެއްވިއެވެ

  )42(!]ތެދުވާށެވެ
  
  

  ތޭރަވަނަ ދަލީލް
  
 رسول يا: فقال، بدر قتال عن النضر بن أ�س عمي غاب: قال رضي ا عنه مالك بن أ�س عن
لريين، املشركني قتال أشهد�ي لئن، املشركني قاتلت قتال أول عن غبت ا فلما، أصنع ما ا 
 أصحابه يعين -  هؤالء صنع مما إليك أعتذر إ�ي اللهم فقال، املسلمون وا�كشف، أحد يوم كان

                        
އަރިހު  صلى ا عليه وسلمނަބިއްޔާ  ފަދަ އެހެން ރިވާއެއްގައި، ބޭފުޅަކުއަދި މި 42

ނަމަ ވާނީ ފަހެ އަހަރެން ޤަތުލުވެއްޖަ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ : [ދެންނެވިއެވެ
 އެހެންކަމުން އެބޭފުޅާ،.] ނަތުގައެވެޖަން: [ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ] ކޮންތާކުހެއްޔެވެ؟

ޤަތުލުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން  އަތުގައި ހުރި ކަދުރުތަކެއް އެއްލާލާފައި
  )7/212] (ނައިލް އަލް އައުޠާރް: [ބައްލަވާ.] ހަނގުރާމަކުރިއެވެ
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65   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

 ياسعد: فقال، معاذ بن سعد فاستقبله تقدم ثم - املشركني يعين - هؤالء صنع مما إليك وأبرأ -
 ا رسول يا استطعت فما: سعد قال، أحد دون رحيها أجد إ�ي، النضر ورب اجلنة معاذ بن
، بسهم رمية أو، برمح طعنة أو، بالسيف ضربة ومثا�ني بضعاً، به فوجد�ا: أ�س قال، صنع ما

 أو �رى كنا: أ�س فقال، ببنا�ه أخته إال أحد عرفه فما، املشركون به مثل وقد، قتل قد ووجد�اه
) عليه ا عاهدوا ما صدقوا رجال املؤمنني من( أشباهه ويف، فيه �زلت اآلية هذه أن �ظن

  .البخاري لفظ هذا، اآلية آخر إىل
  

އަހަރެންގެ : [ގެ އަރިހުން ރިވާވެފައިވެއެވެ رضي ا عنهއަނަސް އިބްނު މާލިކް 
. ބަދުރު ހަނގުރާމަޔަށް ވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ ،ބޮޑުބޭބެ އަނަސް ބިން ނަޟްރު

ތިނަބިއްޔާ މުޝްރިކުންނާއި ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ : [އެހެންކަމުން ވިދާޅުވިއެވެ
. ވެވެއެވެއެކު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ހަނގުރާމާގައި އަހަރެންނަކަށް ބައިވެރިއެއްނު

ފަހެ މުޝްރިކުންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ހަނގުރާމައެއްގައި އަހަރެންނަށް 
هللا ބައިވެރިވެވިއްޖެނަމަ ދެން ހަމަކަށަވަރުން އަހަރެން ކުރާނޭކަންތައް ފަހެ 

ދެން އެހެންކަމުން އުޙުދު ހަނގުރާމާގައި މުސްލިމުންގެ !] ދެކެވޮޑިގެންވާނެއެވެ
! هللاޔާ : [ނަޟްރު ވިދާޅުވިއެވެސަފުތައް ރޫޅުނުހިނދު އިބްނު އައް

މިކުރިކަންތަކުން އަހަރެން އިބަ  –އެބަހީ އޭނާގެ އެކުވެރިން–މިބައިމީހުން 
އެބަހީ  –އަދި މިބައިމީހުން . އިލާހުގެ ހަޟުރަތުން ޢުޒުރުވެރިވަމެވެ

ދެން އިބްނު .] ކުރި ކަންތަކުން އަހަރެން ބަރީއަވަމެވެ – މުޝްރިކުން
އަދި ސަޢްދު އިބްނު މުޢާޛު އާއި . ންނެވިއެވެއައްނަޟުރު ކުރިއަށް ވަޑައިގެ
ފަހެ ! އޭ ސަޢްދު އިބްނު މުޢާޛް އެވެ: [ބައްދަލުވިހިނދު ވިދާޅުވިއެވެ

އުޙުދު ފަރުބަދައިގެ . އައްނަޟުރުގެ ވެރި ރައްބު ގަންދީ ބުނަމެވެ! ޖަންަނތެވެ
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ސަޢްދު ފަހުން .] ފަހަތުން ޖަންނަތުގެ ވަސް އަހަރެންނަށް އެބަ ދުވައެވެ
އޭނާ ހަނގުރާމަކުރިފަދައިން ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ : [ޅުވިއެވެވިދާ

ކަނޑިއާއި ލޮންސި އަދި : [އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ.] އަހަރެންނަކަށް ނުކުރެވުނެވެ
ތީރުގެ ގާތްގަނޑަކަށް އައްޑިހަ ޒަޚަމާއި އެއްކޮށް އޭނާވަނިކޮށް އަހަރެމެންނަށް 

ހަށިގަނޑު ޢައިބުކޮށްފައި އަދި މުޝްރިކުންތައް އޭނާ މަރައި އޭނާގެ . ފެނުނެވެ
އޭނާގެ ދައްތަ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް އެއީ ކާުކކަން . ވެއެވެ

.] ފާހަގަވީވެސް ހަމައެކަނި އޭނާގެ އިގިލިތަކުންނެވެ. ފާހަގައެއްވެސް ނުވިއެވެ
އަހަރެމެން ދެުކނުގޮތުގައި މިއާޔަތް :) [އަނަސް އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ(

  ]:އެފަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ މައްޗަށެވެ އްނަޟުރު އާއި އަދިބާއްވައިލެއްވުނީ އަ
} نم مهنمو هبقَضَى �َح نم مهنفَم هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صرِج نينمؤالْم نم

އާއި هللا މުއުމިނުންގެ ތެރޭގައި އެބައިމީހުންނާއި [ }ينتَظر وما بدّلُوا تَبديال
އޭގެތެރެއިން ބައެއްމީހުން . ކުރެވިފައިވާ ޢަހުދަށް ތެދުވެރި މީހުންވެއެވެ

އަދި އަނެއްބައިމީހުން އެއަށްޓަކައި . އެބައިމީހުންގެ ވަޢުދު ފުއްދައިފިއެވެ
އެ ޢަހުދާއި ޚިލާފަށް (އެހެނަސް އެއްވެސްގޮތަކުން . އިންތިޒާރު ކުރެއެވެ

  )43(.]ބަދަލުވެފައެއްނުވެއެވެ) އެއުރެން
  

އަނަސް އިބްނު : [ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اދީޘްގެ ޝަރަޙައިގާ އިބްނު ޙަޖަރް މިޙަ
ޖިހާދުގައި : ނަޟަރްގެ ޙާދިޘާއިން ހާސިލް ކުރެވޭ ޢިބްރަތްތަކުގެ ތެރޭގައި

އެމީހެއްގެ ނަފްސު ޤުރުބާންކޮށްލުމާއި، ނަފްސުެގ މައްޗަށް އުނދަގޫވިއެއްކަމަކު 
                        

އަދި ) 2805(ރައްވާފައިވަނީ އަލްބުޚާރީ ޙަދީޘް ރިވާކު، 23 األحزاب سورة 43
 .އެވެ) 1903(މުސްލިމް 
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އީ އޭގެ ސަބަބުން މަރަށް އެ –ޢަހުދު ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މާތްކަން  –
އަދި ނަފްސު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް އެއްލާލުމުގެ  ،މަގުފަހިވިއެއްކަމަކުހެވެ

ޙަރާމްކަން، ޖިހާދުގެ ތެރޭގައި ޝަހާދަތް ހޯދައިގަތުމެއް ޙަރާމްއެއް ނުކުރާކަން 
އަދި މިޙަދީޘުން އަނަސް އިބްނު . ހިމެނެއެވެ) ޢިބްރަތްތަކުގެ ތެރޭގައި(

މާއި، ފާޅުވެގެންވާ މާތްކަމާއި، އަދި  ޔަޤީންކަމުގެ ނަޟަރުގެ މަތިވެރިކަ
   )44(.]ވަރުގަދަކަން ބަޔާންކޮށްދެއެވެ) އީމާންކަމުެގ: އެބަހީ(
  

އަދި އުޙުދު : [ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اއަދި އިމާމް އިބްނު ޤައްޔިމް 
ހަނގުރާމައިން ލިބޭ އިބްރަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނަސް އިބްނު ނަޟަރު އާއި 
އަދި މިނޫންވެސް ބޭފުޅުން ކުރެއްވިފަދައިން، ޢަދުއްވުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއަށް 

  )45(.]ވެއެވެހުއްދަވަދެގަތުމުގެ 
  
  

  ސާދަވަނަ ދަލީލް
 
 وبعث، سرية وخباباً مسعود بن عبدا ا عليه وسلمصلى  ا رسول بعث قال، جماهد عن

  .وحده سرية دحية
  

                        
  )29- 6/26] (ފަތުޙުލް ބާރީ[ބައްލަވާ  44
  )3/211(ޒާދް އަލްމަޢާދް  45
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صلى ا عليه ގެ ރަސޫލާ هللا: ގެ އަރިހުން ރިވާވެފައިވެއެވެ) رمحه ا(މުޖާހިދް 
: އެބަހީ(ބިން މަސްޢޫދު އާއި ޚައްބާބް އެއް ސަރިއްޔާއެއްގެ هللا ޢަބްދު وسلم

އަދި ދިޙްޔާ ގިނިކަންޔާ އެއް . ގޮތުގައި ފޮނުއްވެވިއެވެ) އެއް ލަޝްކަރެއްގެ
  )46(.ސަރިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުއްވެވިއެވެ

  
މީގެ މާނައަކީ ޖިހާދުގެ ހަރަކާތެއްގެ ނުރައްކާތެރިކަމަށް ފަރުވާލެއްނެތި 

އަދި ނުރައްކާތެރިކަން . ވެފައިވާ ކަމެވެހުއްދަންތައް އޭގެ ޒާތުގައި އެކަ
  . ބޮޑުވިާމންވަރަކަށް އޭގެ އަޖުރުބޮޑުވެއެވެ

  
 ورجال، أمية بن عمرو صلى ا عليه وسلم ا رسول بعث قال 9/100 أيضاً البيهقي وروى
  .وحده سرية أ�يس بن عبدا وبعث، سرية األ�صار من
  

ޢަމުްރ އިބްނު  صلى ا عليه وسلمއަދި މިފަދަ އެހެން ރިވާއެއްގައި، ނަބީ 
ޢުމައްޔާ އަދި އަންޞާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއް އެއްސަރިއްޔާ އެއްގެ ގޮތުގައި 

އިބްނު އަނީސް އެއްސަރިއްޔާ އެއްގެ ގޮތުގައި هللا އަދި ޢަބްދު. ފޮނުއްވެވިއެވެ
  )47(.ފޮނުއްވެވިއެވެ

  

                        
ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ ، )9/100] (އައްސުނަން އަލްކުބްރާ[އަލްބައިހަޤީގެ : ބައްލަވާ 46

  .ޞަޙީޙް ސަނަދަކުން
  )9/100] (ސުނަން އަލްކުބްރާއައް[އަލްބައިހަޤީގެ : ބައްލަވާ 47
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  ފަނަރަވަނަ ދަލީލް

  
 عكوفاً الطري فرأى، معو�ة بئر أصحاب عن األ�صار من رجل ختلف رضي ا عنه الشافعي قال
 عن أختلف وال، فيقتلو�ي، العدو هؤالء على سأقدم، أمية بن لعمرو فقال، أصحابه مقتلة على

صلى ا  ا لرسول ذلك فذكر، أمية بن عمرو فرجع، فقتل، ففعل أصحابنا فيه قتل مشهد
  .)؟تقدمت فهال( لعمرو قال: ويقال، حسناً قوالً فيه فقال وسلمعليه 
  

: އަރިހުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ) رمحه ا(އައްޝާފިޢީ  ،)رمحه ا(އަލް ބައިހަޤީ 
މަޢޫނާ ވަޅުކައިރީގައި ިހންގާފައިވާ ޞަޙާބީންގެ ޤަތުލުއާމް ހިނގިތަނަށް އެއް 

އެ . އަންޞާރިއްޔަ ބޭފުޅަކަށް ވަޑައިގެންނެވުނީ އޭގެ އިރުގަނޑެއް ފަހުންނެވެ
އަންޞާރު އެތަނަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ޤަތުލު ކުރެވިފައިވާ އަޞްހާބު ބޭފުޅުންގެ 

ދެން އެހިނދު، މި . ކޮޅުތައްމަތީ ވަލު ދޫނިތައް އެނބުރެމުން ދަނީއެވެހަށި
އަހަރެން މިދަނީ އެ : [އަންޞާރު، ޢަމްރު އިބްނު އުމައްޔާ އަރިހު ދެންވިއެވެ

. އޭރުން އެއުރެންނަށް އަހެަރން މަރާލެވޭނެއެވެ. ޢަދުއްވުން ފަހަތުން ދާށެވެ
) ދެމި(ނދެއްގައި އަހަރެން އެކަނި ފަހެ އަހަރެންގެ އެކުވެރިން ޤަތުލުވެފައިވާ ހި

ދެންފަހެ އެގޮތަށް އެ އަންޞާރު ކަންތައްކޮށް .] ހުރުމަކަށް ނުއެދެމެވެ
ޢަމްރު އިބްނު ) މި ޙާދިޘާ ގައި ހަމައެކަނި ސަލާމަތްވި ޞަޙާބީ. (ޤަތުލުވިއެވެ
އަރިހު މިވާހަކަ ދެންނެވި ހިނދު،  صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللاއުމައްޔާ، 

އަދި ޢަމްރު އިބްނު އުމައްޔާ . އަންޞާރަށް ތަޢުރީފް ކުރެއްވިއެވެ) ވިޤަތުލު(އެ 
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އަދި ތިބާވެސް އެނާއާއި އެކު ނުދިޔައީ ފަހެ : [ކުރެން އެއްސެވިއެވެ
   )48(]ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

  
އޭރުން އެއުރެންނަށް . އަހަރެން މިދަނީ އެ ޢަދުއްވުން ފަހަތުން ދާށެވެ[ :ފައިދާ

މިކަމުގެ ލަނޑުދަނޑިއަކީ ޢަދުއްވުންނަށް ، ބަހީއެ.] އަހަރެން މަރާލެވޭނެއެވެ
ނޫނީ އެ ޞަޙާބީގެ އެކުވެރިން ދިފާޢުކުރުމެއްވެސް . ގެއްލުންދިނުމެއްނޫނެވެ

. ގެ މަގުގައި ޤަތުލުވެދިއުމެވެهللاއެއީ ހަމައެކަނި  –އެހެނެއްކަމަކު . ނޫނެވެ
އެ އަހަރެން މިދަނީ : [އަދި މިކަން މިޤައުލުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ހާމަވެއެވެ

.] އޭރުން އެއުރެންނަށް އަހަރެން މަރާލެވޭނެއެވެ. ޢަދުއްވުން ފަހަތުން ދާށެވެ
މި ޢަމަލަށް ] އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ[ صلى ا عليه وسلمއަދި ނަބިއްޔާ 

މިއާއި ޚިލާފަށް އެ ޞަޙާބީއާއި . ފާޑެއްވެސް، ނޫނީ ދެކޮޅެއްވެސް ނުހައްދަވައެވެ
މި ޙާދިޘާ ގައި (އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ؟ . އެވެބެހޭގޮތުން ހެޔޮބަސްފުޅު ވިދާޅުވި
އަދި : [ޢަމްރު އާއި ސުވާލުކުރެއްވެވިއެވެ) ހަމައެކަނި ސަލާމަތްވި ޞަޙާބީ

   )49(]ތިބާވެސް އެއުރެންނާއި އެކު ނުދިޔައީ ފަހެ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
  
  
  

                        
 )9/100] (އައްސުނަން އަލްކުބްރާ[އަލްބައިހަޤީގެ : ބައްލަވާ 48
އަލް މުޚްތާރް ފީ ޙުކުމް [މި ތަފްޞީލަކީ ޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އަލް ޖަރްބޫޢު  49

މިފޮތުގައި މިޙަދީޘްގެ ދަށުން ] އަލް އިންތިޙާރް ޚައުފް އިފްޝާއު އަލް އަސްރާރް
  .އިވާ ތަފްޞެީލއްބަޔާންކުރައްވާފަ
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  ސޯޅަވަނަ ދަލީލް

  
 األ�صار من سبعة يف أحد يوم أُفرد صلى ا عليه وسلم ا رسول أن مالك بن أ�س عن

 فتقدم، )؟اجلنة يف رفيقي هو أو اجلنة وله عنا يردهم من( :قال رهقوه فلما، قريش من ورجلني
 رفيقي هو أو اجلنة وله عنا يردهم من(: فقال، أيضاً رهقوه ثم قتل حتى فقاتل األ�صار من رجل
 فقال، السبعة قتل حتى كذلك يزل فلم، قتل حتى فقاتل، األ�صار من رجل فتقدم) ؟اجلنة يف

  .)أصحابنا أ�صفنا ما( :لصاحبه صلى ا عليه وسلم ا رسول
  

އުހުދު : ގެ އަރިހުން ރިވާވެފައިވެއެވެ) رضي ا عنه(އަނަސް އިބްނު މާލިކް 
، )ޢަދުއްވުން މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަތް ހިނދު(ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު 

އަރިހުގައި ތިއްބެވީ ހަތް އަންޞާރުންނާއި ދެ  صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللا

އާއި ދިމާލަށް  صلى ا عليه وسلمނަބިއްޔާ . ޤުރައިޝީ ޞަޙާބީންނެވެ
އަހަރެމެންގެ : [ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ، ޢަދުއްވުންތައް އައިސް ގަދަވެގަތް ހިނދު

ތަ ނުވަ. ކިބައިން އެބައިމީުހން ފަހަތަށް ޖައްސައިފި މީހަކަށް ވަނީ ޖަންނަތެވެ
ތިމަން ނަބިއްޔާގެ ގާތް  އޭނާ ވާކަން ކަށަވަރީ ޖަންނަތުގައި

އަންޞާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ކުރިއަށް .] އެކުވެރިޔެއްކަމުގައެވެ
އަނެއްކާ . ނިކުމެވަޑައިގެން ޤަތުލުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ހަނގުރާމަކުރެއްވިއެވެ

ދެން ކުރިން ޙަދީޘް . ވެޢަދުއްވުންތައް ކުރިއަރާ ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަތެ
އަހަރެމެންގެ ކިބައިން އެބައިމީހުން : [ކުރެއްވިފަދައިން އަލުން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
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ނުވަތަ އޭނާ ވާކަން ކަށަވަރީ . ފަހަތަށް ޖައްސައިފި މީހަކަށް ވަނީ ޖަންނަތެވެ
އަންޞާރުންގެ .] ގެ ގާތް އެކުވެރިޔެއްކަމުގައެވެޖަންނަތުގައި ތިމަން ނަބިއްޔާ

ން ބޭފުޅަކު ކުރިއަށް ނިކުމެވަޑައިގެން ޤަތުލުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ތެރެއި
ހަތް އަންޞާރުބޭފުޅުންވެސް ޤަތުލުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން . ހަނގުރާމަކުރެއްވިއެވެ

އާއިއެކު ބާކީ  صلى ا عليه وسلمދެން ނަބިއްޔާ . މިގޮތަށް ކަންތައް ހިނގިއެވެ
އަހަރެމެންގެ : [ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެޞަޙާބީންނަށް ) ޤުރައިޝީ(ތިއްބެވި ދެ 

  )50(.]ފުށުން އަހަރެމެންގެ އެކުވެރިންނަށް އިންސާފެއް ނުވެވުނެވެ
  
  

  ސަތާރަވަނަ ދަލީލް
  

 ا رسول دون دجا�ة أبو وترس اسحاق ابن قال: قال 4/34 والنهاية البداية يف كثري ابن روى
  .النبل فيه كثر حتى عليه منحن وهو ظهره يف النبل يقع بنفسه
  

                        
އަހަރެމެންގެ [އަދި ނަބިއްޔާގެ ޤައުލު ). 1789(ޞަޙީޙް މުސްލިމް : ބައްލަވާ 50

އިމާމް އައްނަވަވީ .] ފުށުން އަހަރެމެންގެ އެކުވެރިންނަށް އިންސާފެއް ނުވެވުނެވެ
މީގެ މާނައީ، ޤުރައިޝީ ޞަޙާބީން އަންޞާރިއްޔަ : [ތަފްޞީލްކޮށްދެއްވައި ވިދާޅުވިއެވެ

ބޭފުޅުންނަށް އިންސާފުވެނުލެއްވި ވާހަކައެވެ؛ އެހެނީ، އެއީ، ޙަމަލާ ދެއްވުމަށް 
އެގޮތުގައި ޤަތުލުވުާމއި (އެބޭފުޅުން ނިކުމެވަޑައިނުގަންނަވާ ވަނިކޮށް، ކުރިއަށް 

އެއްބޭފުޅެއްގެ ފަހަތްޕުޅުން  - ނިކުމެވަޑައިގަތީ އަންޞާރިއްޔަ ބޭފުޅުން ) ހަމަޔަށް
  .]އަނެއްބޭފުޅެކެވެ
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ގެ އަރިހުން ) رمحه ا(އިބްނު އިސްޙާޤް ، )رمحه ا(އިބްނު ކަޘީރް 

صلى ا عليه (ގެ ރަސޫލާ هللا) رضي ا عنه(އަބޫ ދުޖާނާ : ރިވާކުރެއްވިއެވެ
އަދި އެ ޞަޙާބީގެ . ެގ އިންސާނީ އައްޑަނައަކަށް ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ) وسلم

އަދި އޭގެ ސަބަބުން . މުން ދިޔައެވެދުނިދަނޑިތައް އަރަ) އެހިނދު(ފުރަގަހަށް 
މިގޮތުގައި އެތައްގިނަ . ވޭން ތަޙައްމަލް ކުރައްވަމުންގެންދެވިއެވެ

  )51(.ދުނިދަނޑިތަކެއް އެރުމަށްދާންދެން އެޞަޙާބީ އެގޮުތގައި ދެމިހުންނެވިއެވެ
  

އެހެންކަމުން މީގައި އަމީރު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިމާގެ ނަފްސު ފިދާ 
صلى ا عليه އަދި މިއީ ހަމައެކަނި ނަބިއްޔާ . މައްޗަށް ދަލީލުވެއެވެ ކޮށްލުމުގެ

އަށްޓަކައި ޚާއްޞަވެގެންވާ ޢަމަލެއްަކމަށް ބުނުމަށް އެއްވެސް  وسلم
އެހެންކަމުން އަމީރަށްޓަކައި ތިމާގެ . ޚާއްޞަދަލީލެއް ވާރިދުވެފައެއްނުވެއެވެ

ނަފްސު ފިދާ ކޮށްލެވޭނަމަ ދެންފަހެ މުޅި ދީނަށްޓަކައި ފިދާވުން ވާނީ 
  ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟

  
  

  ދަލީލް އަށާރަވަނަ
  

صلى ا  النيب فكان صلى ا عليه وسلم ا رسول يدي بني يرمي كان طلحة باأ أن أ�س عن
   -ا رسول به يقي بصدره طلحة أبو فيتطاول �بله تقع أين لينظر خلفه من رأسه يرفع عليه وسلم

                        
 )4/34] (އަލްބިދާޔަ ވައްނިހާޔަ: [ބައްލަވާ 51



 މައްޗަށްވާ ދަލީލްއިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާގެ : ފުރަތަމަބައި

 ފިދާއީ ޙަމަލާ 74

  .حنرك دون حنري فداك ا جعلين ا �يب يا هكذا ويقول صلى ا عليه وسلم
  

ގެ ޢަމަލުފުޅުވެސް ކުރިން ބަޔާން ކުރެވުނު ) رضي ا عنه(އަދި އަބޫ ޠަލްޙާ 

ގެ ޢަމަުލފުޅާއި ހަމަ ) رضي ا عنه(ޙާދިޘާގައި އަބޫ ދުޖާނާ 

ގެ  صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللاއެ ޞަޙާބީ ހުންނެވީ : އެއްގޮތްވެގެންވެއެވެ

ނަދިމާ ތީރުތައް އަން صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللاއަދި . ކުރިފުޅުމަތީގައެވެ
. އިސްތަރިފުޅު ހިއްލަވައި ބައްލަވައެވެ) އަބޫ ޠަލްޙާގެ ފަހަތްޕުޅުން(ބެއްލެވުމަށް 
ގެ މައްޗަށް ބިރުފުޅުގަނެ އަބޫ  صلى ا عليه وسلمދެން ނަބިއްޔާ ، އެހެންކަމުން

އަދި . ދަންމަވާލައްވައެވެ) ތީރުތަކަށް ހުރަސްއެޅުއްވުމަށް(ޠަލްޙާ މޭފުޅު 
އަހަރެން هللا  –! ގެ ނަބިއްޔާއެވެهللاއޭ  –ފަދައިން ހަމަމި: [ވިދާޅުވިއެވެ

އަހަރެންގެ ކަރު، ތި ނަބީގެ ކަރުގެ ! ތިނަބިއްޔާއަށްޓަކައި ފިދާކުރައްވާށިއެވެ
އެދުވަހު އެ ޞަޙާބީގެ ހަށިކޮޅަށް ހަތްދިހަ ޒަޚަމް  )52(.]ބަދަލުގައެވެ

  .  ލިބިވަޑައިގަތެވެ
  

ޖެނަމަ މުސްލިމުންނަށް އެހެންކަމުން، މިޙާދިޘާތަކުން، އެބައެއް ޤަތުލުވެއް
ގެއްލުން ލިބިދާނެފަދަ ބަޔަކު ސަލާމަތްކުރަުމށްޓަކައި؛ އެހެންމީހެއްގެ ނަފްސު 

                        
، )4064، 3811(އަދި އަލްބުޚާރީ ). 1896(ޞަޙީޙް އަލް މަވާރިދް : ބައްލަވާ 52

. ބައްލަވާށެވެ) 1/567] (އަލް އިސާބާ[އާއި އިބްނު ޙަޖަރުގެ ) 1811(މުސްލިމް 
  .ވެސް ބައްލަވާށެވެ) 2/280] (އަލް މުވާފަޤާތު[މީގެ އިތުރުން އައްޝާޠިބީގެ 
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 رمحه اއިބްނު ޙިއްބާން . ވެގެންވާކަމަށް ދަލީލުކޮށްދެއެވެހުއްދަފިދާކޮށްލުން 

ޙީޙްގައި ރިވާކުރެއްވި ބާބު ގެ ޙާދިޘާ، އެ އިމާމްގެ ޞަ رضي ا عنهއަބޫ ޠަލްހާ 
އަދި .) މިހެންނެވެ] (އިމާމަށް ކިޔަމަންތެރުިވން: ބާބް[ކަނޑައަޅުއްވައިފާވަނީ؛ 

މީހަކު އެމީހެއްގެ ނަފްސު އޭނާގެ އިމާމަށްޓަކައި : [ދެން ވިދާޅުވިއެވެ
އަިދ އެއަށް ފަހު، އަބޫ ޠަލްޙާގެ ޙާދިޘާ :] އްދަ ބަޔާންކުރުންފިދާކޮށްލުމުގެ ހު

  )53(.]އަހަރެންގެ ކަރު، ތި ނަބީގެ ކަރުގެ ބަދަލުގައެވެ[...އްވިއެވެ، ބަޔާންކުރެ
  
  

  ނަވާރަވަނަ ދަލީލް
  
 رسول بايعتم شيء أي على: رضي ا عنه األكوع بن لسلمة قلت: قال عبيد أبي بن يزيد عن
عليه وسلم ا املوت على(: قال؟ احلديبية يوم صلى ا(.  
 

: އަރިހުްނ ރިވާވެފައިވެއެވެ رمحه اދެ ޞަޙީޙްގައި ޔަޒީދް އިބްނު އަބީ ޢުބައިދު 

އަރިހުން  رضي ا عنهއަހަރެން ސަލަމާ އިބްނު އަލް އަކްވަޢު [: ވިދާޅުވިއެވެ

އަށް ތިބާ  صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللاހުދައިބިއްޔާގެ ދުވަހު [އެހީމެވެ؛ 

                        
މިތަފްޞީލު ނަކަލުކޮށްފައިވަނީ ޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ޞާލިޙް އަލް  53

އަލް މުޚްތާރް ފީ ޙުކުމް އަލް އިންތިޙާރް ޚައުފް އިފްޝާއު އަލް : [ޖަރްބޫޢު ގެ ފޮތް
  )23.ޞ] (އަސްރާރް
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މަރުގެ : [ވިދާޅުވިއެވެ] ކޮންކަމަށްޓަކައިހެއްޔެވެ؟ބައިޢަތު ދިނީ 
  )54(].]މައްޗަށެވެ

  
އަދި ދީނަށް . ގެ މަގުގައި މަރުވުމަށެވެهللاމި ބައިޢަތް ނެގުނީ  :ފައިދާ

. މެވެއަދި މީގެ ނަތީޖާއަކީ ޢަދުއްވުންނަށް ޙަމަލާދިނު. އެހީތެރިވުމަށެވެ
ވުންނަށް ދު ކަށަވަރު ނެގުނީ ަހމައެކަނި ޢަދުއްއެހެނަސް، މި ޢަހު
ވީމާ . އެހެނީ މަރުނުވެވެސް އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ –ޙަމަލާދިނުމަކަށް ނޫނެވެ 

ގެ މަގުގައި هللاއެއީ  –މި ބައިޢަތް މިއަށްވުރެންވެސް ދަރަޖަ އިތުރުވިއެވެ 
  )55(.މަރުވެސް ވުމެވެ

 
  

  ވިހިވަނަ ދަލީލް
 

 سامل قال، اليمامة يوم املسلمون ا�كشف ملا مشاس بن قيس بن ثابت بن حممد عن مجاعة ذكر
 حفرة لنفسه فحفر، صلى ا عليه وسلم ا رسول مع �فعل كنا هكذا ما، حذيفة أبي موىل
  .شهيداً اليمامة يوم قتل حتى فقاتل، يومئذ املهاجرين راية ومعه فيها وقام

                        
އަދި މުސްލިމް ، )4169،7206(އަލްބުޚާރީ ، )6/117(ފަތުޙުލް ބާރީ : ބައްލަވާ 54
)1860(  

އަލް މުޚްތާރް ފީ ޙުކުމް [ފްޞީލަކީ ޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އަލް ޖަރްބޫޢު މި ތަ 55
މިފޮތުގައި މިޙަދީޘްގެ ދަށުން ] އަލް އިންތިޙާރް ޚައުފް އިފްޝާއު އަލް އަސްރާރް

  .ބަޔާންކުރަްއވާފައިވާ ތަފްޞީލެއް
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އަރިހުން ) رمحه ا(މުޙައްމަދު އިބްނު ޘާބިތު އިބްނު ޤައިސް އިބްނު ޝިމާސް 

ޔަމާމާގެ ދުވަހު މުސްލިމުންގެ : ބޭފުޅުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ ވަރަށްގިނަ
ސަފުތައް ބައިބައިވެގެން ދިޔަހިނދު، އަބޫ ޙުޛައިފާގެ މިނިވަން ކުރެވިފައިވާ 

ގެ ރަސޫލާ އާއި އެކު هللا: [ވިދާޅުވިއެވެ) رضي ا عنه(އަޅު ސާލިމް 
ދެން އަމިއްލަފުޅަށް !] އަހަރެމެން ޢަމަލު ކުރި ގޮތަކީ މިއީއެއްނޫނެވެ) ވީހިނދު(

އެވަޅުގަނޑު ތެރޭގައި (ވަޅުގަނޑެއް ކޮނެ މުހާޖިރުންގެ ދިދަ ހިއްޕަވައިގެން 
އަދި ޔަމާމަގެ ދުވަހު ޤަތުލުވެ . ދެމިހުންނެވިއެވެ) ޙަމަލާދެއްވުމުގައި ފަސްނުޖެހި

  .ދެމިހުންނެވިއެވެ) މިގޮތަށް(ޝަހީދުވުމަށް ދާންދެން ހަނގުރާމަކުރެއްވުމުގައި 
 

ތާއި އަދި ދެން ބަޔާންކުރެވޭ ރިވާޔަތުން، އޭގެސަބަބުން ޤަތުލުވެގެން މި ރިވާޔަ
އަދި . ދިޔަޔަސް ޘާބިތުކަމާއި އެކީ ދެމިހުރުން އެދެވިގެންވާކަން ދަލީލްކޮށްދެއެވެ

ގެ ޒަމާނަށް  صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللاސާލިމް މިފަދަ ޢަމަލު 
  .ނިސްބަތްކުރެއްވިއެވެ

 
ޔަމާމާ ހަނގުރާމަ ކިޔައިދެއްވަމުން ) رمحه ا(މޫސާ އިބްނު އަނަސް 

ޘާބިތު އިބްނު ޤައިސް ، )رضي ا عنه(އަނަސް އިބްނު މާލިކް [ވިދާޅުވިއެވެ؛ 

އޭރު ހެދުން ފަލަމަސްގަނޑުގެ . އަރިހަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ) رضي ا عنه(
) ކާފޫރު(ހަނޫތު  ވީ ހަށިކޮޅުގައިމައްޗަށް ނަންގަވައިގެން އިންނެ

! އޭ ބޮޑުބޭބޭއެވެ: [އަނަސް ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ވާށެވެތުރުކުރައް
] ފަސްޖެހިވަޑައިގެންފައި ތިއިންނަވަނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟) ހަނގުރާމައަށް(
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.] އަހަރެން ހަމަ މިނިކުންނަނީއެވެ! އޭ އަހަރެންގެ ކޮއްކޯއެވެ: [ވިދާޅުވިއެވެ
ން ދެ. ތުރުކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ ކޮޅުގައިދެންވެސް ހަނޫތު ގައި
ތެރޭގައި ) ހަނގުރައިމައިގެ ސަފުތަކުގެ(ނިކުމެވަޑައިގެން 
މީސްތަކުން ފަހަށްޖެހި ) ހަނގުރާމަ ފެށުމަށްފަހު(ދެން . އިށީދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

: އެހިނދު ޘާބިތު ވިދާޅުވިއެވެ. ދުއްވައިގަތްވާހަކަ އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ
ގެ هللاމިއީ ! ދައްކާށެވެ ޢަދުއްވުންނާއި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އަހަރެންނަށް ތަން[

އާއިއެކު ވީހިނދު އަހަރެމެން ކަންތައް ކުރި  صلى ا عليه وسلمރަސޫލާ 
ފަހެ ކަލޭމެންގެ .) އަހަރެމެން ފިލާކަށް ނުދުވަމެވެ: އެބަހީ! (ގޮތެއްނޫނެވެ

ޢަދުއްވުންގެ ކިބައިން ކަލޭމެންތި ހޯދާފައިވަނީ ހާދަ ނުބައިކަން ބޮޑު 
  )56(!]ޢާދައެކެވެ

 
ޘާބިތު އިބްނު ޤައިސް : [ވިދާޅުވިއެވެ) رمحه ا(އިތުރަށް އިބްނު ހަޖަރު މީގެ 

ޔަމާމާގެ ދުވަހު ނިކުމެވަޑައިގެންނެވީ ހަނޫތު ) رضي ا عنه(އިބްނު ޝިމާސް 
އަދި ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވީ ހުދުކުލިައގެ . ތުރުކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ

އަދި މީސްތަކުން . ޅުލެވުމަށެވެވަ) ޤަތުލުވެ(އެއީ އޭގައި  – ހެދުމެކެވެ
މި މުޝްރިކުން ގެނައި  ،هللاޔާ : [ހަނގުރާމައިން ބަލިވި ހިނދު ވިދާޅުވިއެވެ

ފިލަން ދުވި (އަދި މިބައިމީހުން . ކަންތައްތަކުން އަހަރެން ބަރީއަވަމެވެ
. މިކުރި ކަންތަކުން އިބަ އިލާހު ހަޟުރަތުން މަޢާފަށް އެދެމެވެ) މުސްލިމުން

މެން ކަލޭމެންގެ ޢަދުއްވުންގެ ކިބައިން ހޯދާފައިވާ ޢާދަތައް ފަހެ މިއަދު ކަލޭ
                        

އަދިވެސް އިބްނު އަލްމުބާރަކް، އަލްބައިހަޤީ، ، )2845(އަލްބުޚާރީ : ބައްލަވާ 56
  .އިބްނުސައުދު، އައްޠަބަރާނީ އާއި އަލްޙާކިމްވެސް ރިވާކުރެއްވިއެވެ
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އަހަރެމެންނާއި އެބައިމީހުންނާއި ދެމެދުގައިވާ މަގުން . ހާދަނުބައިވެގެންވެއެވެ
ދެން ދުޝްމަނުންގެ ތެރެއަށް ވަދެ ވަޑައިގަނެ ޤަތުލުވުމަށް !] ތަން ދައްކާށެވެ

ޖިހާދުގެ ތެރޭގައި  މި ޙާދިޘާގައި...] ދާންދެން ހަނގުރަމަކުރެއްވިއެވެ
ފަސޭހަގޮތް ދޫކޮށްލައި އަދި އެމީހެއްގެ ނަފްސަށް މަރު ލިބިގަތުމަށް 

އުނގުޅައި ) ކާފޫރު(އަދި ހަނޫތު . ބަޔާންވެފައިވެއެވެ ހުއްދަމަސައްކަތްކުރުމުގެ 
ވެސް ހުއްދަކަފުން އަޅައި މަރަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ) ޤަތުލުވުމުގެ ކުރިން(އަދި 

ގެ ވަރުގަދަކަމާއި ) رضي ا عنه(ބިތު އިބްނު ޤައިސް އަދި ޘާ. އެކުލެވެއެވެ
އަދި ޖިހާދަށް . ޔަޤީންކަމާއި ނިޔަތުގެ ތެދުކަން މި ޙާދިޘާގައި އެކުލެވެއެވެ

ފޯރިއެރުވުމާއި، އަދި ފިލަން ދުވާމީހުންނަށް ) ހިއްވަރުދީ(ގޮވާލުމާއި އެއަށް 
މި (އިތުރުން މީގެ. ވެސް މީގައި އެކުލެވިފައިވެއެވެ)ހުއްދަ(ފާޑުކިޔުމުގެ 

ގެ ދައުރުގައި ޞަޙާބީންގެ ފުށުގައި ހުރި  صلى ا عليه وسلمނަބީ ) ޙާދިޘާއިން
ހިއްވަރާއި، އަދި ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައި ތިއްބަވާ ގަދަފަދަކަންވެސް 

  )57(.ހާމަކޮށްދެއެވެ
 

ހަނޫތަކީ މަރުވެފައިވާ މައްޔިތާގެ :  ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اއިބްނު އައްނުޙާސް 
ހަނގުރާމައަށް (އަދި . ގަނޑުގައި ލުމަށް ޚާއްޞަ ހުވަނދެކެވެހަށި

 –މިކަން ކުރައްވާފައިވާ ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ ) ތައްޔާރުވުމުގައި މުޖާހިދުން

                        
: އަދިވެސް ޞަޙީޙްކޮށް ރިވާވެފައިވެއެވެ) 6/52] (ފަތުޙުލްބާރީ: [ބައްލަވާ 57

ޘާބިތު : [ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ) صلى ا عليه وسلم(މިޞަޙާބީއާއި ބެހޭގޮތުން ނަބިއްޔާ 
!] މީހެއްހެއްޔެވެ) ހެޔޮ(ފަދަ ރިވެތި ިއބްނު ޤައިސް އިބްނު ޝިމާސް އަކީ ކޮން

  ).2/99] (ތަހްޘީބް އަލްއަޘްމާއު[ރިވާކުރެއްވީ އިމާމް އައްނަވަވަވީ 
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. މަރަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ) އެއީ( – މޮޅަށް ދެނިވޮޑިގެންވެއެވެهللاއަދި 
  )58(.އަދި ޝަހާދަތް ހޯދުމަށް ގުޑުންނާރާފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމެވެ

 
  

  އެކާވީސްވަނަ ދަލީލް
 

 فقاتل طالب أبي بن جعفر الراية أخذ ثم: قال مؤتة معركة يف 2/151 تارخيه يف جرير ابن روى
 جعفر فكان قتل حتى القوم قاتل ثم فعقرها شقراء له فرس عن اقتحم القتال أحلمه إذا حتى، هبا
  .فرسه اإلسالم يف عقر املسلمني من رجل أول
 

މުއުތާ ހަނގުރާމައިގާ :  [ރިވާކުރެއްވިއެވެ رمحه اއިބްނު ޖަރީރް އައްޠަބަރީ 

ދިދަނަންގަވައި ހަނގުރާމައިގެ ) رضي ا عنه(ޖަޢުފަރު އިބްނު އަބީ ޠާލިބް 
ދެން . ވެންދެން ަހނގުރާމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެތެރެއަށް ރަގަޅަށް ވަދެ

. މްކޮށްލިއެވެއަހަށް އެނބުރިވަޑައިގެން އެ ޒަޚަ ގެންގުޅުއްވި އަލި ކުލައެއްގެ
ދެން .) އެއީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުން އަނބުރާވަޑައިނުގެންނެވުމަށެވެ(

މުސްލިމުންގެ ފަހެ ޖަޢުފަރަކީ . ޤަތުލުވުމާއި ހަަމޔަށް ހަނގުރާމަކުރެއްވިއެވެ
 )59(.]ބޭފުޅާއެވެތަ މިފަދައިން އަސް ޒަޚަމް ކޮށްލެއްވި ތެރެއިން އެންމެފުރަ

                        
  )1/673] (މަޝާރިޢު އަލް އަޝްވާޤް އިލާ މަސާރިޢު އަލް ޢުއްޝާޤް: [ބައްލަވާ 58
  )2/151] (އައްތާރީޚް[އައްޠަބަރީގެ : ބައްލަވާ 59
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) ޢަދުއްވުންނާއި ވީ ފަރާތުން(ޅު ވަކިވެ ހަށިކޮޅުގައި ޝަހީދުވިއިރު ދެއަތްޕު
  .ނުވަދިހައަށްވުރެ ގިނަ ޒަޚަމްވިއެވެ

 
  

  ބާވީސްވަނަ ދަލީލް
 
 رسول قال: يقول العدو حيضرة وهو أبي مسعت: قال أبيه عن قيس بن عبدا بن بكر أبي عن
عليه وسلم ا يا: فقال اهليئة رث رجل فقام) السيوف ظالل حتت اجلنة أبواب إن( صلى ا 
 إىل فرجع: قال �عم: قال؟ هذا يقول صلى ا عليه وسلم ا رسول مسعت أأ�ت موسى أبا

 فضرب، العدو إىل بسيفه مشى ثم فألقاه سيفه جفن كسر ثم السالم عليكم أقرأ: فقال أصحابه
  .قتل حتى به
 

އަހަރެންގެ : [އަރިހުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ رمحه اއަބޫ ބަކުރު އިބްނު އަބީ މޫސާ 

) ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި(ޢަދުއްވުންގެ ތެރޭގައި ) رضي ا عنه(ބައްޕަ  

: ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللا: [ވިދާޅުވީތީ އަޑުއެހީމެވެ
.] ހަމަކަށަވަރުން ޖަންނަތުގެ ދޮރުތައްވަނީ ކަނޑިތަކުގެ ހިޔަނީގެ ދަށުގައެވެ[

އޭ އަބޫ : [އެހިނދު ނިކަމެތި ގޮތަކަށްހުރި ބޭފުޅަކު ތެދުވެ ދަންނަވައިފިއެވެ
 صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللاއަޑުއެހީ ) ޙަދީޘް(ތިބާ ތި ! މޫސާއެވެ

ދެން .] އާއެކެވެ: [ވެހަރެންގެ ބައްޕަ ޖަވާބުދެއްވިއެއަ] ؟އަރިހުންހެއްޔެވެ
 عليكم: ދަންނަވައިފިއެވެބޭފުޅާ އެބޭފުޅާގެ އެކުވެރިންގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން އެ
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 ދެން އެބޭފުޅާ.) ސަލާމް ކުރެއްވީއެވެ ވަދާޢީ އެބޭފުޅުންނާއި: ޔަޢުނީ( السالم
އަދި ޢަދުއްވުންނާއި ދިމާލަށް ޙަމަލާ . ކަނޑީގެ އުރަ ބިންދާ އެއްލާލިއެވެ

ޤަތުލުވެއްޖައުމަށް ) އެގޮތުގައި(އެއީ . ދެއްވަމުން ކުރިއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
  )60(.]ދާންދެނެވެ

 
  

  ތޭވީސްވަނަ ދަލީލް
 
 النيب خرج فلما أعرج األ�صار من شيخ اجلموح بن عمرو كان قال عباس بن موىل عكرمة عن

 فلما املقام يف له فأذن وحاله عرجه للنيب فذكر أخرجو�ي لبنيه قال بدر إىل صلى ا عليه وسلم
صلى ا عليه  ا رسول لك رخص قد فقالوا أخرجو�ي لبنيه فقال الناس خرج أحد يوم كان

 لرسول قال الناس التقى فلما فخرج بأحد ومتنعو�يها ببدر اجلنة منعتمو�ي هيهات قال وأذن وسلم
اجلنة هبا ألطأن باحلق بعثك فوالذي قال �عم قال اجلنة هذه بعرجيت أطأ اليوم قتلت إن أرأيت ا 
 أصيب أن عليك وما قال أهلك إىل ارجع سليم له يقال معه كان له لغالم فقال ا شاء إن اليوم
  .قتل حتى هو وقاتل تقدم ثم قتل حتى فقاتل العبد فتقدم قال إذا فتقدم قال معك خريا اليوم

                        
އަޞްލު ޤައުލު ) صلى ا عليه وسلم(ނަބީ ). 1902(ޞަޙީޙް މުސްލިމް : ބައްލަވާ 60

) 1742(އަދި މުސްލިމް ) 3024، 2965، 2818(ރިވާވެފައިވަނީ އަލްބުޚާރީ 
އަދި އިމާމް ) 7/284] (އަލްުމޙައްލާ[އަދިވެސް އިމާމް އިބްނު ޙަޒަމްގެ . ގައެވެ

  .ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ) 3/79] (ޒާދް އަލްމަޢާދް[އިބްނު ޤައްޔިމްގެ 
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ގެ މިނިވަން ކުރެވިފައިވާ އަޅު ޢިކްރިމާ  رضي ا عنهއިބްނު ޢައްބާސް 

އަންޞާރުންގެ ތެރެއިން މުސްކުޅި ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ : އަރިހުން ރިވާވެފައިވެއެވެ
ގެ ރަސޫލާ هللا. އަކީ ކޮރު ބޭފުޅެކެވެ) رضي ا عنه(ޢަމްރު އިބްނު އަލް ޖަމޫޙް 

 ބަދުރަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ޢަމްރު ޢަމްރުގެ ދަރީންނަށް  عليه وسلمصلى ا
ދެން ޢަމްރު !] ގެންދާށެވެ) ވެސް(އަހަރެން : [ވިދާޅުވިއެވެ

އަރިހު ) صلى ا عليه وسلم(ގެ ރަސޫލާ هللاނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި އަދި ޙާލަތް 
ޙުދު ދެންފަހެ އު. ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އިޒުނަދެއްވިއެވެ، ދެންނެވުމުން

. ނިކުތެވެ) ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުވެ(ގެ ދުވަހު މީސްތަކުން ) ހަނގުރާމައި(
) ވެސް(އަހަރެން : [އަދި ޢަމްރު ޢަމްރުގެ ދަރީން ގާތު ވިދާޅުވިއެވެ

 صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللا: [ޖަވާބުދެއްވިއެވެ ބޭފުޅުންއެ!] ގެންދާށެވެ
ދެއްވައި އިޛުނަ ހުއްދަ) މަށްޑުކުރެއްވުޖިހާދަށް ނިކުމެވަޑައިނުގެން މަ(ބައްޕައަށް 

އަހަރެން : [ވިދާޅުވިއެވެ) ދެން ކޯފާ އިސްކުރައްވައި] (ވެ؟ދެއްވާފައިވޭނޫންތޯ
ބަދުރުގައިވެސް ކަލޭމެން އަހަރެންނަށް ޖަންނަތުން ! ކައިރީން ދުރަށް ދާށެވެ

ގެން، ދެން ނިކުމެވަޑައި!] އަދި މިއަދު ތިމަނާކުރަނީ އުހުދުންނެވެ. މަނާކުރިއެވެ
صلى ا عليه (ގެ ރަސޫލާ هللا، މީސްތަކުން ހަނގުރާމައަށް ބައްދަލުވި ހިނދު

މިއަދު އަހަރެން ޤަތުލުވެއްޖެ ނަމަ، : [އަރިހުން އެއްސެވިއެވެ) وسلم
] ؟ސް ޖަންނަތުގައި ހިނގޭނެތޯއެވެއަހަރެންގެ މިކޮރުކަމާއި އެކުވެ

އެހެންކަމުން ތިބާ : [ވެދެން ޢަމުރު ވިދާޅުވިއެ.] އާއެކެވެ: [ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
هللا ޙައްޤާއިގެން ފޮނުއްވި ވެރި ރައްބު ގަންދީ ުބނަމެވެ؛ ހަމަކަށަވަރުން 

އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ، މިއަދު، އަހަރެން އަހަރެންގެ މިކޮރުކަމާއި އެކީ 
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ދެން މިޞަޙާބީ، މިޞަޙާބީގެ ޚާދިމް ކުއްޖެއް .] ޖަންނަތަށް ވަދެގަންނާނަމެވެ
. ކަލޭ ކަލޭގެ އާއިލާ ގާތަށް ދާށެވެ: [ވިދާޅުވިއެވެކަމުގައިވާ ސާލިމް އަށް 

ޞާޙިބާގެ : [ދެން އެކުއްޖާ ދަންނަވައިފިއެވެ.)] މިނިވަން ކޮށްފީމުއެވެ: އެބަހީ(
ވެ؟ ޞާޙިބާ އާއި އެކު އަހަންނަށްވެސް ހެޔޮކަން ސަލައަކީ ފަހެ ކޮބައިތޯއެމައް
ންވަނީނަމަ އެހެ: [ވިދާޅުވިއެވެ] ނޭދެންހެއްޔެވެ؟) ޝަހީދުވުމަށް: އެބަހީ(

އެހެންކަމުން އެ ޣުލާމުކުއްޖާ ކުރިއަށް ނިކުމެވަޑައިގެން، .] ކުރިއަށް ާދށެވެ
) ވެސް(ދެން ޢަމްރު . ޤަތުލުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ހަނގުރާމަކުރެއްވިއެވެ

  )61(.ކުރިއަށް ވަޑައިގެްނ ޤަތުލުވުމަށް ދާންދެން ހަނގުރާމަކުރެއްވިއެވެ
 

) رضي ا عنه(ރު އިބްނު އަލް ޖަމޫޙް ޢަމް: އަދިވެސް ރިވާވެގެންވެއެވެ
ޖަންނަތަށް ވަނުމުގެ ކުރިން އަހަރެން، ! ގަންދީ ބުނަމެވެهللا : [ވިދާޅުވިއެވެ

ދެން ޢުމަރު އިބްނު އަލް ޚައްޠާބް .] އަހަރެންގެ އާއިލާގާތަކަށް ނުދާނަމެވެ
ގެ މައްޗަށް ކަންކަން هللا! އޭ ޢަމްރުއެވެ: [ވިދާޅުވިއެވެ) رضي ا عنه(

އޭ : [ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللاދެން !] ވެނުނިންމާށެ
ގަންދީ هللاފަހެ އެހެނީ އެބައެއްގެ ތެރެއިން . މަޑުމޮޅިވެލައްވާށެވެ! ޢުމަރެވެ

) ހުވާ އާއި އެއްގޮތަށް(ހަމަކަށަވަރުން އެއިލާހު އެ  –ހުވައެއްކޮށްފިނަމަ 
އޭނާގެ ކޮރުކަމާއި އެކު އަދި އޭގެ ތެރޭގައި . ފުއްދަވާދެއްވާ މީހުންވެއެވެ

  )63(،)62(!]ޖަންނަތަށް ވަންނާނޭ ޢަމްރު އިބްނު އަލްޖަމޫޙް ވެއެވެ
                        

އިބްނު އަލްމުބާރަކް، އަލް ބައިހަޤީ، އަދި އަލްވާޤިދީ ، ރައްވާފައިވަނީރިވާކު 61
  .ގައި މިވާހަކަ ޒިކުރުކުރެއްވިއެވެ] އަލްމަޣާޒީ[
  ).1928(ޞަޙީޙް އަލްމަވާރިދް : ބައްލަވާ 62
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رضي ا (ޢަމްރު އިބްނު އަލް ޖަމޫޙް : އަދި މިނޫންވެސް ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ

: ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللا، )عنه
އުމަށް ދާންދެން ގެ މަގުގައި ޤަތުލުވެއްޖަهللاއަހަރެން ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ [

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  އަހަރެން، އަހަރެންގެ މިފައި  – ނަމަހަނގުރާމަކޮށްފި
ޢަމްރު މިސުވާލުކުރެއްވީ ] ޖަންނަތުގައި ހިނގާނެތޯއެވެ؟ ފުރިހަމަވެގެންވާ ޙާލު

ގެ ރަސޫލާ هللاދެން . ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްވާތީއެވެ ންޕުޅުގައިގެ އެއްފައިމްރުޢަ
ދެންފަހެ ޢަމްރު އާއި .] އާއެކެވެ: [ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ صلى ا عليه وسلم

ޢަމްރުއަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ ކުއްޖަކާއި، އަދި ޢަމްރުގެ މިނިވަން ކުރެވިފައިވާ 

                                                   
އުޙުދުގެ ކުރީ : [ސަޢީދް އިބްނު އަލް މުސައްޔިބްގެ އަރިހުން ރިވާވެފައިވެއެވެ 63

އިނބަ ! هللاޔާ : [ހުވާކުރެއްވެވިއެވެ) رضي ا عنه(ޝް އިބްނު ޖަހްهللا ދުވަހު ޢަބްދު
މާދަމާ އަހަރެން ޢަދުއްވުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އަިދ . އިލާހު ގަންދީ ބުނަމެވެ

އެބައިމީހުން އަހަރެން ޤަތުލުކޮށް، އަދި އަހަރެންގެ ބަނޑުފަޅައި، އަދި އެބައިމީހުން 
އިނބަ އިލާހު އަހަރެން ކުރެން  ައދި. އަހަރެންގެ ނޭފަތާއި ކަންފަތް ވަކި ކުރާނެތެވެ

އަދި އަހަރެން ] ކޮންކަމަކަށްޓަކައި ހެއްޔެވެ؟) މިކަން މިކުރީ: [(އައްސަވާނެތެވެ
ދެންފަހެ އޭނާ އޭގެ އަނެއް ދުވަހު .]] އިނބަ އިލާހަށްޓަކައިއެވެ: [ޖަވާބު ދޭނަމެވެ

އިބްނު : އްވީރިވާކުރެ.] (ޢަދުއްވުންނާއި ބައްދަލުވެ އަދި އެގޮތަށް ކަންތައް ހިނގިއެވެ
އަދި އައްޒަހަބީ . ގައި، އަދި އަލްޙާކިމްވެސް މެއެވެ] ކިތާބުލް ޖިހާދު[އަލް މުބާރަކް 

ގައި، އަބްދުއްރައްޒާޤް ] އަލްހިލްޔާ[އަދި އަބޫ ނުޢައިމް . އެްއބަސްވެލެއްވިއެވެ
ގައި، އަދި އިބްނު ޙަޖަރް ] އަލްމަޣާޒީ[ގައި، އަލްވާޤިދީ ] މުސައްނަފް[
  .)ވެސް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެގައި] އަލްއިސާބާ[
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 صلى ا عليه وسلم ގެ ރަސޫލާهللاދެން  .އަޅުކުއްޖެއްވެސް އެދުވަހު ޤަތުލުވިއެވެ
ގެ ތިބާ: [ހުރަސް ކުރައްވަމުން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ) ޢަމްރު ޤަތުލުވެފައިވަނިކޮށް(

ތިޔަފަޔާއި އެކު ޖަންނަތުގައި ފުރިހަަމޔަށް ހިނގާތަން ތިމަން ނަބިއްޔާއަށް 
އެތިން ބޭފުޅުން  صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللاދެން .] ފެންނަކަހަލައެވެ

  )64(.އެއްވަޅުގަނޑެއްގައި ވަޅުލެއްވުމަށް އަމުރުކުރެއްވެވިއެވެ
 
  

 )65(ސައްވީސްވަނަ ދަލީލް
  
 عبد بن محزة الشهداء سيد(: قال صلى ا عليه وسلم النيب عن رضي ا عنه جابر عن

  )فقتله وهناه فأمره جائر إمام إىل قام ورجل، املطلب
 

صلى ا ނަބިއްޔާ : އަރިހުން އަލްޙާކިމް ރިވާކުރެއްވެވިއެވެ رضي ا عنهޖާބިރު 
ޝަހީދުންގެ ވެރިއަކީ ޙަމްޒާ އިބްނު : [ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ عليه وسلم

އަނިޔާވެރި ވެރިއެއްގެ ކުރިމަތީ ) އަނެއްމީހަކީ(ދެން . ޢަބްދިލްމުއްޠަލިބް އެވެ

                        
  )185(އަޙްކާމް އަލްޖަނާއިޒް : ބައްލަވާ 64
މިދަލީލް އާއި މީގެ ތަފްޞީލު ނަކަލުކޮށްފައިވަނީ ޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން  65

އަލް މުޚްތާރް ފީ ޙުކުމް އަލް އިންތިޙާރް ޚައުފް : [ޞާލިޙް އަލް ޖަރްބޫޢު ގެ ފޮތް
  )25.ޞ] (އިފްޝާއު އަލް އަސްރާރް
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 –ހާއެވެ މަނާކުރާ މީ) މުންކަރާތް(ގޮވާލާ އަދި ) މަޢުރޫފަށް(ތެދުވެ، 
 )66(.]މީނާ ޤަތުލުކުރެއެވެ) ޢަނިޔާވެރި ވެރިޔާ: އެބަހީ(އެހެންކަމުން އޭނާ 

 
ޢަމުރުކުރައްވާފައިވާ ޙައްޤުބަސް هللا މިއިން ދައްކުވައިދެނީ : ފައިދާ

ފާޅުކުރުމަށްޓަކައި، އެމީހެއްގެ ނަފްސު ހަލާކުކޮށްލުމަށް އިސްލާމްދީން ހިއްވަރު 
ގެ ވެރިޔެއް އަނިޔާވެރި: ދުމަކުރާށެވެއަދި ހަނ. ދެއްވާފައިވާ މިންވަރެވެ

ކުރިމައްޗަށްދާ މީހާއަށް ޙައްޤުބަސް ފާޅުކުރުމުގެ ނިމުން އޭގެކުރިން 
. ޤަތުލުވެދިއުމެވެ) އެކަމުގެ ސަބަބުން(އެއީ އޭނާ  –އެގިގެންވެއެވެ 

އެހެނަސް، އެއީ  –އެހެންކަމުން އޭނާ އޭނާގެ އަމިއްލަ މަރުގައި އެހީތެރިވެއެވެ 
އަދި މިކަމަކީ ޝަރުޢުވެގެންވާ އަދި . ދީނުގެ ފައިދާއަކަށްޓަކައެވެބޮޑުވެގެންވާ، 

  .ހިއްވަރުލިބިގެންވާކަމެކެވެ
 
  

 ފަންސަވީސްވަނަ ދަލީލް
  
 طال وملا الريموك معركة يف حدث ما ذكر عند] 2/338[ تارخيه يف الطربي جرير ابن رواه ما

 كل يف صلى ا عليه وسلم ا رسول قاتلت: "يومئذ جهل أبي بن عكرمة قال(: قال القتال
 هشام بن احلارث فبايعه، املوت على يبايع من �ادى ثم -  الروم من أي - " اليوم منكم وأفر موطن

                        
: ގައި، އަދި ވިދާޅުވިއެވެ] މުސްތަދްރަކް-އަލް[ރިވާކުރެއްވީ އަލްޙާކިމް  66
  .]ސަނަދު ޞަޙީޙް އެވެ) މިރިވާގެ[(
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 حتى خالد فسطاط قدام فقاتلوا، وفرساهنم املسلمني وجوه من أربعمائة يف األزور بن وضرار
  .)األزور بن ضرار ومنهم، برأ من إال، وقتلوا جراحاً مجيعاً أثبتوا
 عكرمة بن وبعمرو فخذه على رأسه فوضع جرحيا بعكرمة أصبحوا بعدما خالد وأتي(: قال

 زعم! كال: "ويقول، املاء حلوقهما يف ويقطر وجوههما عن ميسح وجعل ساقه على رأسه فوضع
  .)"�ستشهد ال أ�ا احلنتمة ابن
 

ގެ އަރިހުން ޔަރްމޫކްގެ ހަނގުރާމައިގެ  رمحه اއިބްނު ޖަރީރް އައްޠަބަރީ 
ދުވަހު ހިނގި ޙާދިޘާތައް ބަޔާންކުރެއްވުމުގައި ރިވާވެފައިވެއެވެ؛ އަދި 

އެދުވަހު ޢިކްރިމާ އިބްނު އަބީ . ހަނގުރާމައިގެ ކުރިމަތިލުން ދިގުދެމިގެނދިއައެވެ
އާއި  صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللا: [ވިދާޅުވިއެވެ) رضي ا عنه(ޖަހްލު 

ދެންފަހެ މިއަދު އަހަރެން . ދެކޮޅަށް އަހަރެން އެންމެހާތާކު ހަނގުރާމަކުރީމުއެވެ
ދެން ޢިކްރިމާ މަރަށް ! ފުށުން ފަހަތަށް ޖެހޭންވީހެއްޔެވެ؟) ރޯމަނުން(ކަލޭމެން 

އެހެންކަމުން އަލްޙާރިްޘ އިބް . ބައިޢާ ދޭނޭ އެންމެހާ މީހުންނަށް ގޮވާލެއްވެވިއެވެ
އަލްއަޒްވަރް އާއިއެކު މުސްލިމުންނާއި  ޙިޝާމް އަދި ޟިރާރް އިބްނު

ބައިޢަތު ) މަރަށް(ހަތަރުސްތޭކަ ބޭފުޅުން އެޞަޙާބީގެ މައްޗަށް  ގެއަސްވާރުން
ގެ އަމުރުގެ ދަށުގައިވާ (ބޭފުޅުން ޚާލިދް  ހާވީމާ މިއެންމެ. ދެއްވެވިއެވެ

. ތިއްބެވި ފޭލިގޭ ޞަރަޙައްދުގެ ކުރިމަތީގައި ހަނގުރާމަކުރެއްވެވިއެވެ) ލަޝްކަރު
އެއީ އެއިގެތެރެއިން ޟިރާރް އިބްނު އަލްއަޒްވަރު ފަދަ، މަދުބޭފުޅެއް ފިޔަވައި 

ޚާލިދް   .އެހެން އެންމެހާ ބޭފުޅުން ޒަޚަމްވެ ޝަހީދުވެއްޖެއުމަށް ދާންދެނެވެ
) ޢިކްރިމާ. ... (ވަޑައިގެންނެވީ ޢިކްރިމާ ޒަޚަމްވެވަޑައިގެންވަނިކޮށެވެ

އިބްނު އަލްހަންތަމާ ! އްނުވާއެވެދުވަހަކުވެސް އެހެންނެ: [ވިދާޅުވިއެވެ
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رضي ا  ޢިކްރިމާ )67(.]]އަހަރެމެންނެއް ޝަހީދުނުވާނޭ ކަމަށް ދަޢުވާކުރެތެވެ
ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި އިރު ހަށިކޮޅުގައި ހަތްދިހައަށް ވުރެ ގިނަ ޒަޚަމް  عنه

  .ވިއެވެ
 

އަދި އަލް ބައިހަޤީ ޘާބިތުގެ އަރިހުން  رمحه اއަދި އިބްނު އަލް މުބާރަކް 

 رضي ا عنهއެދުވަހު ޢިކްރިމާ އިބްނު އަބީ ޖަހްލު : ރިވާކުރެއްވެވިއެވެ
އެހެންކަމުން ޚާލިދް އިބްނު އަލްވަލީދު . ހަނގުރާމަކުރެއްވީ ފައިންޕުޅުގައެވެ

. ތިޔަހެން ނުހައްދަާވށެވެ: [އެ ޞަޙާބީއަށް ވިދާޅުވިއެވެ) رضي ا عنه(
ފައިމަގުގައި ހަނގުރާމަ ނުކުރައްވާށެވެ، އެހެނަސް އަސްމައްޗަށް : ހީއެބަ(

.] ތިބާ ޤަތުލުވެއްޖެނަމަ މުސްލިމުން ހިތާމަވެރިވާނެއެވެ.) ސަވާރުވެލައްވާށެވެ
ފަހެ ! އޭ ޚާލިދްއެވެ. އަހަރެން ދޫކޮށްލާށެވެ: [ދެން ޢިކްރިމާ ވިދާޅުވިއެވެ

އްޗަށް އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ ބައްޕަ، ނަބިއްޔާގެ މަ
صلى (ގެ ރަސޫލާ هللاއެންމެ ހަރުކަށިމީހުންނަށް ވީހިނދު، ތިބާ ވީކަން ކަށަވަރީ 

އެހެންކަމުން އެ .] ގައެވެ) ހަނގުރާމަ ކުރެއްވުމު(އަރިހު ) ا عليه وسلم

                        
އަލް ބިދާޔާ [އަދި އިބްނު ކަޘީރްގެ ) 2/338] (ތާރީޚް[އައްޠަބަރީގެ : ބައްލަވާ 67

  )7/10] (ވައްނިހާޔާ
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އަދި ޤަތުލުވެއްޖައުމަށް . ފައިންޕުޅުގައި ކުރިޔަށްވަޑައިގެންނެވިއެވެޞަޙާބީ 
  )68(.ފައިމަގުގައި ހަނގުރާމަކުރެއްވެވިއެވެދާންދެން 

  
އަދި . މަރުވެދިއުމަށެވެ) ގެ މަގުގައިهللا(މިތާގައި، ބައިޢަތު ނެގުނީ  :ފައިދާ

. މިއީ ހަމައެކަނި ޢަދުއްވުންނަށް ގެއްލުންދިނުމަކަށް ނެގުނު ޢަހުދެއްނޫނެވެ
މީގެ  އަދި. ގެ މަގުގައި ޝަހީދުވުމެވެهللاއެހެނެއްކަމަކު، ފުރަތަމަ ނިޔަތަކީވެސް 

  )69(.ނަތީޖާ އަކީ ޢަދުއްވުންނަށް ގެއްލުންވެސް ލިބުމެވެ
 
  

 ސައްބީސްވަނަ ދަލީލް
  
 يف حنيفة بنو حتصن ملا اليمامة يوم ويف(: قال، وغريه] 44ك[ الكربى سننه يف البيهقي رواه ما

: ألصحابه مالك ابن الرباء قال، املوت أو الرمحن حبديقة يعرف كان الذي مسيلمة بستان
 – العدو على وتلقى احلجارة به توضع كا�ت جلد من ترس وهي - اجلفنة يف ضعو�ي"

 ومثا�ني بضعاً يومئذ وجرح الباب وفتح عشرة منهم وقتل وحده فقاتل عليهم فألقوه، "وألقو�ي

                        
އަދި ، )1/88] (ޖިހާދްކިތާބް އަލް [އިބްނު އަލް މުބާރަކްގެ هللا ޢަބްދު: ބައްލަވާ 68

  )9/44] (އައްސުނަން އަލް ކުބްރާ[އަލް ބައިހަޤީގެ 
މިދަލީލް އާއި މީގެ ތަފްޞީލު ނަކަލުކޮށްފައިވަނީ ޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން  69

އަލް މުޚްތާރް ފީ ޙުކުމް އަލް އިންތިޙާރް ޚައުފް : [ޞާލިޙް އަލް ޖަރްބޫޢު ގެ ފޮތް
  )25،26.ޞ] (އިފްޝާއު އަލް އަސްރާރް
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 رضي ا عنهم الصحابة من أحد عليه ذلك ينكر ومل، للمسلمني الباب فتح حتى ،)جرحاً
  .أمجعني

 
ޔަމާމާ . ރިވާކުރެއްވެވިއެވެ رمحهم اއަލް ބައިހަޤީ  އަދި އެނޫންވެސް ބޭފުޅުން 

ތެރޭގައި ބަނޫ ޙަނީފާ ) ކިއްލާގެ(ގެ ދުވަހު، މުސައިލަމާގެ ބަގީޗާ )ހަނގުރާމައި(
) رضي ا عنه(ރައްކައުތެރިކަން ނެގިހިނދު އަލްބަރާއު އިބްނު މާލިކް ) ޤަބީލާ(

އަހަރެން މާސާޅަނގައިގެ : [ހު ވިދާޅުވިއެވެއެޞަޙާބީގެ އަޞްޙާބުން އަރި
އެހެންކަމުން  )70(.]މަތިން އެއްލާލާށެވެ) ވަށާފާރު ކިއްލާގެ(ތެރެއަށް ލައި، 

 ތެރެއަށްޢަދުއްވުންގެ ) ކިއްލާގެ ތެރޭގައިވާ(އެބޭފުޅުން އެޞަޙާބީ 
 އަދި އެކަނިމާއެކަނި ހަނގުރާމަކުރައްވައި، އޭގެތެރެއިން ދިހަ. އެއްލާލެއްވެވިއެވެ

އަދި އެދުވަހު އަލް . ދޮރު ހުޅުއްވާލެއްވެވިއެވެ) ކިއްލާގެ(މީހުން ގަތުލުކޮށްލައި 
ބަރާއު މުސްލިމުންނަށް ދޮރު ހުޅުއްވެވުމާއި ހަމަޔަށް އައްޑިހަ ޒަޚަމް 

އެއްވެސް ޞަޙާބީއެއް އަލް ބަރާއު އަށް . ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ) ހަށިގަނޑަށް(
  )72(، )71(.ވާފައެއްނުވެއެވެމިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަނައެއްކުރައް

                        
ވިދާޅުވެފައިވާ ] މަތިގަނޑުމައްޗަށްލައި އެއްލާލުމަށް[ޢަރަބި ބަހުން މިތާގައި  70

އަކީ؛ އިހުޒަމާނުގެ ހަނގުރާމައިގާ ) catapult] (މާސާޅަނގަ[ބުނުން ރައްދުވާ 
ބޮޑެތިގެއްލުން ދިނުމަށްޓަކައި ކިއްލާތަކާއި އަދިވެސް މިނޫންތަންތަނަށް ޢަމާޒުކޮށް 

  .ލާތެކެވެބޮޑެތި ހިލަގަނޑު އެއްލާ އާ
] ތަފްސީރް އަލް ޤުރުޠުބީ[އަދި ، )9/44] (އައްސުނަން އަލް ކުބްރާ: [ބައްލަވާ 71
  )1/625] (ސިފަތު އައްސަފްވާ[އަދި އިބްނު އަލް ޖައުޒީގެ ) 2/364(
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ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ނުކުތާ އަކީ އަލް ބަރާއު މާސާޅަނގައިގާ،  :ފައިދާ

އަމިއްލަފުޅު ޢަމަލާއި އިޚްތިޔާރުގައި އިށީނދެވަޑައިގަތުމަކީ އަމިއްލަ ނަފްސު 
ހަލާކުގެތެރެއަށް ވައްޓާލުމުގައި އަމިއްލަފުޅަށް ބައިވެރިވި 

އެއީ . ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ މިކަންތައް ހަނދާން. އިގަތުމެކެވެބައިވެރިވެވަޑަ
އިސްތިޝާދީ ޙަމަލާ ދޭ މީހާ ސީދާ ސީދާ އޭނާގެ [މީހަކު ޞައްޙަނޫންގޮތަކަށް 

ނަފްސު ހަލާކުގެތެރެއަށް ހުށަހަޅައޭ އެހެނަސް އަލް ބަރާއު އެފަދައިން ކަންތައް 
 .ބުނެފާނެތީއެވެ] ނުކުރައްވައޭ

 
މަރުވުން ) ގުގައި ދީނުގެ ފައިދާއަށްޓަކައިގެ މަهللا(ވީމާ، ނިޔަތް ގަނެފައިވަނީ 

ކަމުގައިވަނީނަމަ؛ ދެން ސީދާ ސީދާ އެމީހެއްގެ ނަފްސު ޤަުތލުކޮށްލުމާއި 
ނުސީދާ ގޮތެއްގައި އެކަން ކުރުމުގެ ފަރަޤެއް ބަޔާންކުރުމުގެ އެއްވެސް 

                                                   
ޝަހީދުވެފައިވަނީ ނަބިއްޔާ އަށްފަހު،  رضي ا عنهއަލް ބަރާއު އިބްނު މާލިކް  72

ގަންދީ  تعاىلهللا އަލް ބަރާއު އަކީ : ރާމައިގައެވެފާރިސީންނާއި އެކު ކުރެވުނު ހަނގު
ކުރައްވާ ހުވާ އެއިލާހު ތެދުކުރައްވާ ޞަޙާީބއެއް ކަމުން، މީސްތަކުން 

، هللاޔާ : [ދެން ވިދާޅުވިއެވެ. ނަޞްރުލިބުމަށްޓަކައި ހުވާ ކުރެއްވުމަށް އެދުނެވެ
އަދި . ވާކުރަމެވެއެބައިމީހުންގެ ކޮނޑުތައް އަޅަމެންނަށް އިބަ އިލާހު ދެއްވުމަށް އަޅާ ހު

ދުނިޔެ : އެބަހީ. (އިބަ އިލާހުގެ ނަބިއްޔާއަށް ތަބައުވުމަށްވެސްމެއެވެ
މުސްލިމުންނަށް އެ : މިހުވާ ފުއްދަވައިދެއްވިއެވެ تعاىلهللا ދެން .)] ދޫކުރެއްވުމަށެވެ

  .ޝަހީދުވިއެވެ رضي ا عنهހަނގުރާމައިގާ ނަޞްރު ލިިބ އަލް ބަރާއު 
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ހަމަކަށަވަރުން މިދެކަމުގައިވެސް ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމް . ބޭނުމެއްނެތެވެ
  )73(.ވެއެވެއެއްގޮތްވެގެން

 
އަދި ޞަޙާބީން އަލް ބަރާއު އިބްނު މާލިކްގެ ޢަމަލުފުޅު ޚިލާފެއްނެތި 
ޤަބޫލުކުރެއްވުމަކީ، މުޖާހިދެއް އެޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މަރަށް މަގުފަހި ވެދާނޭ 

އަދި އެޢަމަލު ކުރުމުގެ ކުރިން މަރުވާނެކަމުގެ  –ކޮންމެ ޢަމަލެއްވިޔަސް 
ވެގެންވާކަމުގެ މައްޗަށް އްދަހު – ޔަޤީންކަން ވިއެއްކަމަކުވެސް

  أمجعني رضي ا عنهم. ދަލީލުކޮށްދޭކަމެކެވެ
 
  

  ހަތާވީސްވަނަ ދަލީލް
 
 اصطرع رضي ا عنهما الزبري بن ا عبد أن] 5/194[ تارخيه يف الطربي جرير ابن رواه ما
 قال، منه سينجو األشرت أن ا عبد رأى وملا، ضربتني واختلفا، النخعي األشرت مع اجلمل يوم

، مالك باسم األشرت يعرفون ال كا�وا الناس إن(: الشعيب قال، )ومالكاً اقتلو�ي(: املشهورة كلمته
 زال ما ثم، شيء منها جنا ما �فس ألف ألف لألشرت وكا�ت واألشرت اقتلو�ي: الزبري ابن قال ولو

  )منه أفلت حتى الزبري ابن يد يف يضطرب

                        
ވަނީ ޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ޞާލިޙް އަލް މިތަފްޞީލު ނަކަލުކޮށްފައި 73

އަލް މުޚްތާރް ފީ ޙުކުމް އަލް އިންތިޙާރް ޚައުފް އިފްޝާއު އަލް : [ޖަރްބޫޢު ގެ ފޮތް
  )27. ޞ] (އަސްރާރް
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ގެ ދުވަހު )ހަނގުރާމައި(ޖަމަލު . އަރިހުން ރިވާވެފައިވެއެވެ رمحه اއައްޠަބަރީ 

އެނޫން (އަލްއަޝްތަރް އައްނަޚްއީ  ،رضي ا عنهماއިބްނު އައްޒުބައިރް هللا ޢަބްދު
) ގޮށްމުށުން(އަށް ) މާލިކް އިބްުނ އަލް ޙާރިޘް: ނަމުން ނަމަ

ލާތައް އަދި ދެފަރާތުންވެސް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ޙަމަ. ޙަމަލާދެއްވެވިއެވެ
އަދި ދެން އަލް އަޝްތަރު އަތްދަށުން ދެމިގަނެވިދާނެކަމަށް . ބަދަލުކުރިއެވެ

އެ ޞަޙާބީގެ ) އެތާގައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް(އަށް ހީވިހިނދު هللاޢަބްދު
އަހަރެންވެސް މާލިކް އާއިއެކު : [މަޝްހޫރުވެގެންވާ ބަސްފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ

ކުންނަށް ައލްއަޝްތަރް މީސްތަ: [އައްޝައުބީ ވިދާޅުވިއެވެ.] މަރާލާށެވެ
އަހަންނާއި އެކު [އިބްނު އައްޒުބައިރް . ގެ ނަމަކުން ނޭގެއެވެ] މާލިކް[

ވިދާޅުވިނަމަ، އަލް އަޝްތަރުއަށް އެއްހާސް ] އަލްއަޝްތަރުވެސް މަރާލާށޭ
.] ސަލާމަތްނުވީހެވެ) ޤަތުލުވުމްުނ(ދިރުން ލިބިގެންވިޔެއްކަމަކުވެސް 

ބައިރް ގެ ހިއްޕެވުމަށް ލޮޅުންދެމުންގޮސް އެހެންކަމުން އޭނާ އިބްނު އައްޒު
  )74(.އެއްމެފަހުން ބީވެގެން ސަލާމަތްވެގެންދިޔައެވެ

 
އެހެނަސް އެއީ . ބަޔާންވާ ގޮތުގައި އަލް އަޝްތަރް އަކީ ކާފަރެއްނޫނެވެ

އާއިދެކޮޅަށް ) رضي ا عنه(އޭނާއަކީ އަމީރުލް މުއުމިނީން އުޘްމާން . ބާޣީއެކެވެ
އެހެންކަމުން އިބްނު އައްޒުބައިރްއަށް . ރުދިްނ މީހާއެވެމީސްތަކުންނަށް ހިއްވަ

ޖަމަލުގެ ދުވަހު އޭނާ އަތުލެވުނު ހިނދު، އޭނާ މަރާލުމުން މި ފިތުނަގަނޑު 
މި މަޝްހޫރުވެގެންވާ ބަސްފުޅު ވިދާޅުވި ... އެނގިވަޑައިގަތެވެ ނިމިދާނެކަން

                        
  )5/194] (ތާރީޚް[އައްޠަބަރީގެ   74
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 ގައިގޯޅިކޮށް(އަޞްޙާބުންނަށް ) ކައިރީގައި ތިއްބެވި(ސަބަބަކީ، 
އަލްއަޝްތަރު މަރާލުމުގެ ޙަމަލާއެއް  ދިނުމަށްޓަކައި އެއިން ) ޙަމަލާދެމުންދާތީވެ

އެހެންކަމުން އެއަޞްޙާބުންނަށް . ވަކިނުކުރެވޭނެތީކަން އެގުމުންނެވެهللا ޢަބްދު
އަލްއަޝްތަރު މަރާލުމަށް ޙަމަލާދިނުމަށް ) ވިޔަސް(ޚުދު ތިމަންނަ އާއި އެކު 

ފިތުނައިގެ އަޞްލުބޯ  އެދިވަޑައިގަތީ އަދި. އަމުރުކުރެއްވިއެވެهللا ޢަބްދު
) ކުރެއްވީ(އަދި މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް . މަރާލުމަށްޓަކައި ޚުދު ތިމާ ފިދާވުމަށެވެ

  . އަށްޓަކައެވެ) މަންފާ އާއި ފައިދާ(ދީނުގެ މަޞްލަޙާ 
 

މިފަދަ  –އަދި ދީނުގެ ނަޞްރަށްޓަކައި ވިސްނާ މީހަކު، މިފަދަކަމަކަށްޓަކައި 
އޭނާގެ ނަފްސު ގޮއްވާލުމަށް އެންމެ  –ވާނަމަ ފައިދާއެއް ދީނަށް 

  .ސިކުންތަކުވެސް މަޑުކުރާނެހެނެއް އަހަންނަކަށް ހިއެއްނުވެއެވެ
 
  

  އަށާވީސްވަނަ ދަލީލް 
 

 قال رجال أن الكالبي قيس بن عقبة عن بإسناده67/101 دمشق تاريخ يف عساكر ابن وخرج
 فهل عليهم أشد أن أمري على أمجعت قد إ�ي: الريموك يوم رضي ا عنه اجلراح بن عبيدة ألبي

 ما وجد�ا قد أ�ا وختربه، السالم تقرؤه: فقال، بشيء صلى ا عليه وسلم �بيكم إىل توصو�ي
  رمحه ا قتل حتى الرجل  هذا فتقدم .حقاً ربنا وعد�ا
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) އަދި އިބްނު ކަޘީރްގެ އަރިހުންވެސް( رمحه اއިބްނު ޢަސާކިރް 
ޔަރުމޫކް ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ޤަތުލުވި : ރިވާވެގެންވެއެވެ

އަރިހުގައި  رضي ا عنهބޭފުޅާ ޢަބޫ ޢުބައިދާ އިބްނު އަލް ޖައްރާޙް 
އަހަންނަށް ) ޢަދުއްވުން އަހަރެން ޤަތުލުކޮށްލުމަށް ދާންދެން: [(ދެންނެވިއެވެ

އެންމެ ބޮޑުބާރެއް އެބައިމީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ލުމަށް އަހަރެން  ލެވުނު
އަށް  صلى ا عليه وسلمއެހެންކަމުން ތިބާެގ ނަބިއްޔާ . ނިންމައިފީމެވެ

އަބޫ ޢުބައިދާ ] ރައްދުކޮށްދޭން ބޭނުން އެއްވެސް ޚަބަރެއްވޭހެއްޔެވެ؟
. ދުކޮށްދޭށެވެސަލާމް ރައް) ނަބިއްޔާއަށް(އަހަރެންގެ ފަރާތުން : [ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި އަހަރެމެންގެ ވެރި ރައްބުގެ ވަޢުދު ތެދުވެގެންވާކަން އަހަރެމެްނނަށް 
ދެން އެބޭފުޅާ ކުރިއަށް ނިކުމެވަޑައިގެން .] އެނގިއްޖެކަން ދަންނަވާށެވެ

އޭނާ އަށް ރަޙްމަތް هللا . ކުރެއްވިއެވެ) ހަނގުރާމަ(ޤަތުލުވުމަށް ދާންދެން 
  )75(.ލައްވާށިއެވެ

 
ގެ هللاޙަދީޘް ތަކުން ދައްކުވައިދެނީ ދީނުގެ ފައިދާ އަށާއި އަދި އެހެންކަމުން މި

ކަލިމަ މަތިވެރި ކުރުމަށް ކުރެވޭ، މިފަދަ، މަރަށް މަގުފަހިވާ ޢަމަލުތަކަކީ 
 .ޞަޙާބީންނާއި ތާބިޢީންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު އަދި ޢާނުްމ ޢަމަލް ތަކެއް ކަމެވެ

  
  

  
                        

އަދި އިބްނު ، )67/101] (ތާރީޚް ދިމަޝްޤް[އިބްނު ޢަސާކިރްގެ : ބައްލަވާ 75
  )7/11] (އަލްބިދާޔަ ވައްނިހާޔަ[ކަޘީރްގެ 
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  :ބައިދެވަނަ
  

ސަލަފުއް ޞާލިޙުންނާއި އިހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން 
  މިކަމުގެ މައްޗަށް ބާރުދޭ ބަސްތައް
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 -ޙަމަލާދިނުމުގެ ޙުކުމް  ޢަދުއްވުންނަށް އެކަނިމާއެކަނި
 އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާގެ މައްޗަށް ބާރުދޭތަ؟

 
 އެކަނިހުރެ ޙާލުވެސް ޔަޤީންވާ މަރުވުން ވަދެގަތުމާއި ތެރެއަށް ޢަދުއްވުންގެ

 ޙުކުމް ޙަމަލާގެ ފިދާއީ. ބުނަމެވެ ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ދަލީލްތައް ޙަމަލާދިނުމުގެ
  . މައްޗަށެވެ މިއަސާސްގެ ނާވެގެންވަނީބި
  

 ތަސައްރަފެއް ޙަމަލާގެ ފިދާއީ ވައްތަރުގެ މިދެވޭ މިޒަމާނުގައި! ދެންދަންނައެ
 ،އުފެދިފައިވަނީ މިޙަމަލާތައް އެހެނީ. އަރިހަކުނުވެއެވެ ސަލަފުންގެ އިހުގެ

 ސަބަބުންކަމަށް އައިބަދަލުތަކުގެ އުކުޅުތަކަށް ހަނގުރާމައިގެ މިޒަމާނުގައި
 އަދި މިފަދަ، ނުވިޔަސް ވާހަކަދައްކަވާފައި ސީދާ ބެހޭގޮތުން މިކަމާއި. ވާތީއެވެ
. ވާހަކަދައްކަވާފައިއެބަހުއްޓެވެ ެއބޭފުޅުން ބެހޭގޮތުން ކަންކަމާއި ވައްތަރު މިއާއި
 މަރުދެކެ ޙަމަލާދިނުމާއި، ޢަދުއްވުންނަށް އެކަނިމާއެކަނި ތެރޭގައި މީގެ

. މައްސަލަހިމެނެއެވެ ބިރުގެންނެވުމުގެ ޢަދުއްވުން ދައްކައި ކަމަށް ބިރުނުގަންނަ
) ވެގެންވާކަންހުއްދަ( ޙުކުމް މިމައްސަލަތަކުގައި އިހުގެ ޢިލްމުވެރިންވެސް

 އަސާސްތައް ނެގިފައިވާ ޙަމަލާތައްވެސް ފިދާއީ ގޮތުން، ބަޔާންކުރެއްވުމުގެ
އް އެފަދަ ޙަމަލާތަ ގޮތުގައި ދެބަސްވުމެއްނެތް އަދި .ނަންގަވާފައިވެއެވެ

ދަލީލުތަކުގެ  މީގެ އަދި. ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ ވެގެންވާކަމަށްހުއްދަ
 އަހަރެމެން ބާބުގައި އިސްވެދިޔަ ބޭނުންކުރައްވާފައިވަނީ ގޮތުންވެސް

  .ދަލީލުތަކެވެ ފަދަ ބަޔާންކުރިދަލީލްތައް
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ބައެއްމީހުން ޢަދުއްވުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެގެންދާ މީހާ ނުވަތަ (
އޭނާގެ ނަފްސު ޙަލާކުގެ ތެރެއަށް އެއްލާލަނީއޭ  ،ތިޝްހާދީ ޙަމަލާދޭމީހާއިސް

  :ކަމަށްވާ ފުޅުގެ ވަޙީބަސްهللاމިއިން މިބައިމީހުން މި ނިސްބަތްކުރަނީ . ބުނެއެވެ
  

   }...التَّهلُكَة إِلَى بِأَيديكُم تُلْقُوا وال اللَّه سبِيلِ في وأَ�ْفقُوا{
އަދި ކަލޭމެންގެ އަތްތަކްުނ ކަލޭމެންގެ . ހޭދަކުރާށެވެގެ މަގުގައި هللاއަދި [

 )76(.]ނަފްސުތައް ހަލާކުގެ ތެރެއަށް އެއްލާނުލާށެވެ
  

ގެ މަގުގައި އެމީހެއްގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށްލާ، هللا، އެހެނަސް މިއާޔަތް
އަދި މިކަމަށް . ނުވަތަ އެފިދާކޮށްލާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ރައްދެއްނުކުރެވޭނެއެވެ

ލިމުންގެ އެންމެ މާތް ޖީލުގެ ޞާލިޙް ޢިލްމުވެރިންވަނީ މުސް
  .)އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ

  
 رمحه اޝައިބާ  އަބީ އިބްނު އަދި رمحه ا މުބާރަކް އަލް އިބްނު .1

: މުދުރިކް އިބްނު ޢައުފް އަލް އަޙްމަސީ ވިދާޅުވިއެވެ: ރިވާކުރެއްވިއެވެ
ޚަބަރުފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް ) ހަނގުރާމައިގެ(ނުޢުމާން އިބްނު މުޤުރިން އަރިހުން [

ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު އަހަރެން ހުރީ ޢުމަރު   رضي ا عنهޢުމަރު 

އޭނާ ކުރެން މީސްތަކުންނާއި  ا عنه رضيޢުމަރު . އަރިހުގައެވެ رضي ا عنه
މިވެނި މިވެނި އަދި މިވެނި : [ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރެއްވުމުން ދެންނެވިއެވެ
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އަދި މިނޫންވެސް އަހަންނަށް ނޭގޭ މީހުން . އެވަނި މީހުން ޒަޚަމްވިއެވެ
هللا އެހެނަސް : [ވިދާޅުވިއެވެ رضي ا عنهއެހިނދު ޢުމަރު .] ހިމެނެއެވެ

އޭ : [ދެން އޭނާ ދެންނެވިއެވެ.] ޅަށް ދެނިވޮޑިގެންވެއެވެއެބައިމީހުން މޮ
.] ނަފްސު ވިއްކާލިމީހެއްވެސް ވިއެވެ) އޭގެ ތެރޭގައި! (އަމީރުލް މުއުމިނީންއެވެ

هللا : [މުދުރިކް ބިން ޢައުފް ދަންނަވައިފީމުއެވެ) އަހަރެން(އެހިނދު 
މައިފުށު  އެމީހަކީ އަހަރެންގެ! އޭ އަމީރުލް މުއުމިނީންއެވެ! ގަންދީބުނަމެވެ

ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ) އެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން(އޭނާ ) އެހެނަސް. (ބޮޑުބޭބެއެވެ
: ދެން ޢުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.] ވެއްޓިގަތީކަމަށް މީސްތަކުން ދަޢުވާ ކުރިއެވެ

އެހެނެއްކަމަކު އޭނާ ވަނީ އާޚިރަތުގެ . ފަހެ އެބައިމީހުން ދޮގުބުނެފިއެވެ[
رمحه އަދި އަލް ބައިހަޤީ .]] ންގެ ތެރޭގައެވެބަދަލުގައި ދުނިޔެ ވިއްކާލި މީހު

77(.ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ ގެ ދުވަހު)ހަނގުރާމައި(މިޙާދިޘާ ހިނގީ ނަހާވިންދު ، ا(  

 

ކާފަރުންގެ ލަޝްކަރު : [ރިވާކުރެއްވިއެވެ رمحه اއިބްނު އަބީ ޝައިބާ  .2
ކުރިއަރައި ގަތުމުން އަންޞާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެއް އެމީހުންނާއި 

އަދި އެބައިމީހުންގެ ސަފުތައް ފޫއަޅުވައިލައްވާ . ކުރިމަތިލައްވާ ޙަމަލާދެއްވިއެވެ
މިގޮތަށް ދެފަހަރު ނުވަތަ ތިންފަހަރު . ނިކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

                        
އަދި އިބްނު ޙަޖަރްގެ ) 5/303] (މުސައްނަފް[އިބްނު އަބީ ޝައިބާގެ : ބައްލަވާ 77
އަދި އިބްނު ޖަރީރްވެސް މިބީދާއިން ) 34- 8/33] (ފަތުޙުލްބާރީ[

  .ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
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 رضي ا عنهސަޢުދު އިބްނު ހިޝާމް، އަބޫ ހުރައިރާ . އްވިއެވެތަކުރާރުކުރެ
 : އަރިހު މިވާހަކަ ދެންނެވުމުން މިއާޔަތްކިޔަވައިވިދާޅުވިއެވެ

}نمّاسِ والن نرِي مشي هَفْس� غَاءتاب ضَاةرم اللَّه اللَّهو وفءر ادببِالْع{  
ސެވުމަށް އެދި އެމީހުންގެ ނަފްސުތައް ގެ ރުއްهللاއަދި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި [

ވެ އޯގާވަންތަهللا އަޅުތަކުންނަށް ) އެއިލާހުގެ(އަދި . ވިއްކާލިމީހުންވެއެވެ
   )79(]])78(.]ވޮޑިގެންވެއެެވ

  
އަދި ހަމަމިބީދާއިން އިބްނު (އަލް ޙާކިމް އަދި އިބްނު އަބީ ޙާތިމް  .3

 : ރިވާކުރެއްވިއެވެ رمحهم ا) ޢަސާކިރުވެސް

  } ...التَّهلُكَة إِلَى بِأَيديكُم تُلْقُوا وال اللَّه سبِيلِ في وأَ�ْفقُوا{
އަދި ކަލޭމެންގެ އަތްތަކުން ކަލޭމެންގެ . ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރާށެވެهللاއަދި [

  )80(.]ނަފްސުތައް ހަލާކުގެ ތެރެއަށް އެއްލާނުލާށެވެ
ނިސްބަތްވަނީ ޢަދުއްވުންނާއި ) އާޔަތް(މި [އަރިހު  رضي ا عنهއަލް ބަރާއު [

އަދި (ބައްދަލުވެ އަދި މަރުވުމަށްދާންދެން ހަނގުރާމަކުރާ މީހާއާއި ބޭހޭގޮތުންތޯ 
ހަމައެކަނި އަތުގައިވާ ކަނޑިއާއި އެކު އެއާްހސް : [އެހެންރިވާޔަތެއްގައި

ދެންނެވުމުން ]) ޢަދުއްވުންގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެގެންދާ މީހާއާއި ބެހޭގޮތުންތޯ
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އެހެނެއްކަމަކު އެއީ ފާފައެއްކޮށްފައި ! ނޫނެކެވެ: [ވިދާޅުވިއެވެ)ޖަވާބުގައި (
އަހަންނަކަށް ފާފައެއް ނުފުއްސަވާނެއޭ ބުނާމީހާ އާއި هللا ދެން 

  )81(.]]ބެހޭގޮތުންނެވެ
  
ތާބިޢީންގެ ތެރެއިން މަޝްހޫރު އިމާމެއް ކަމަށްވާ އަލް ޤާސިމް އިބްނު  .4

 : ރިހުން މިއާޔަތާއި ބެހޭގޮތުން ރިވާވެފައިވެއެވެއަ رمحه اމުޚައިމަރާ 

  } ...التَّهلُكَة إِلَى بِأَيديكُم تُلْقُوا وال اللَّه سبِيلِ في وأَ�ْفقُوا{
އަދި ކަލޭމެންގެ އަތްތަކުން ކަލޭމެންގެ . ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރާށެވެهللاއަދި [

  )82(.]ނަފްސުތައް ހަލާކުގެ ތެރެއަށް އެއްލާނުލާށެވެ
އެހެނަސް . ހޭދަކުރުމުން އެކަހެރިވެގަތުމެވެ) ޖިހާދަށް(ގެ މަގުގައި هللاހަލާކަކީ [

ދިހަ ހާސް ޢަދުއްވުންގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެގެންދާ މީހާގެ އެޢަމަލަށް އެއްވެސް 
  )83(.]ދެބަސްވުމެއްނުވެއެވެ

  
                        

އަދި އިބްނު އަބީ ) 2/275] (އަލް މުސްތަދްރަކް[އަލް ޙާކިމްގެ : ބައްލަވާ 81
އަދި މިއާޔަތުގެ މިތަފްޞީރު ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ ). 1/128(ޙާތިމްގެ ތަފްސީރް 

އިބްނު  ޙުޛައިފާ، އިބްނު ޢައްބާސް، ޢިކްރިމާ، ޙަަސން އަލް ބަޞްރީ، ޢަޠާއު، ސަޢީދް
ޖުބައިރު، އައްޟައްޙާކް، އައްސުއްދީ، މުޖާހިދް އަދި މިނޫންވެސް ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން 

އަދިވެސް އައްޝައިބާނީގެ . ގައެެވ)3/584] (ތަފްސީރް[އައްޠަބަރީ، އެއިމާމްގެ 
  .ވެސް ބައްލަވާށެވެ] އައްސިޔާރް އަލް ކަބީރް[
  195 البقرة سورة 82

  ) 1/528] (ވާޤްމަޝާރިޢު އަލް އަޝް: [ބައްލަވާ 83
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އިބްނު  ތުން ވިދާޅުވިކަމަށްމިއާޔަތާއި ބެހޭގޮ رمحه اއަދި މުޖާހިދު  .5

ކަލޭމެން ޢަދުއްވުންނާއި ބައްދަލުކުރާ : [ރިވާކުރެއްވިއެވެ رمحه ا އަބީ ޝައިބާ
ފަހެ އެހެނީ މިއާޔަތް . ހިނދު ކަލޭެމންގެ މޭތައް ދައްކައިގެން ތިބޭށެވެ

  )84(.]ހޭދަކުރުމާއި ބެހެގޮތުންނެވެ) ޖިހާދަށް/ގެ މަގުގައި هللا(ބާއްވައިލެއްވުނީ 
 

ހިނދުވެސް މިފަދަ ޙަމަލާ އަދި އިހުގެ ޢިލްމުވެރިންވަނީ މަރު ޔަޤީންވާ (
އާއި އެކު މީގެތެރެއިން ގިނަ  ހުއްދައެހެނަސް މި. ދެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ

. ބޭފުޅުން މިފަދަ ޙަމަލާ ދިނުމުގައި ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފާވެއެވެ
ނަފްސާނީގޮތުން ނުވަތަ (އޭގެތެރޭގައި އެފަދަ ޙަމަލާގެ ސަބަބުން ޢަދުއްވުންނަށް 

ގެއްލުން ލިބުން، ނުވަތަ މުސްލިމުންނަށް ނޫނީ ) ގޮތުން ޖިސްމާނީ
  .)މުޖާހިދުންނަށް އޭގެ ސަބަބުން ފައިދާއެއްކުރުންހިމެނެއެވެ

  
: ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ   .6

ގެ  صلى ا عليه وسلمهللا ރަސޫލު(ގައި ]ޙީޙްޞަ[، )رمحه ا(އިމާމް މުސްލިމް [
 ،ރިވާކުރައްވާފައިވާ އަޞްޙާބުލް އުޚްދޫދު ގެ ޙާދިޘާގައި ވާ ކުޑަކުއްޖާ) އަރިހުން

އަށްޓަކައި އޭނާގެ ނަފްސު ) ފައިދާ(ދީންމަތިވެރި ކުރުމުގެ މަޞްލަޙާ 
އަދި މިސަބަބަށްޓަކައި  ޢަދުއްވުން އެފަދަމީހާ . ޤަތުލުކޮށްލުމަށް އަމުރުކުރިއެވެ

ނެއްކަމަކު، ކާފަރުންގެ ސަފުތަކުގެ ޤަތުލުކޮށްލާނެކަމަށް އެހާމެބޮޑަށް ލަފާކުރެވު
. ކުރައްވާފައެވެހްުއދަތެރެއަށް ވަދެގަތުން ހަތަރު އިމާމުން ވަނީ 

                        
  )5/331] (މުސައްނަފް[އިބްނު އަބީ ޝައިބާގެ : ބައްލަވާ 84
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މުސްލިމުންނަށް އޭގެ ސަބަބުން ފައިދާ އެކުލެވޭހާ ) ކުރެއްވުން ވަނީހުއްދައެ(
 )85(. ...]ހިނދަކުއެވެ

 

 އޭގެ(މީހަކު އޭނާ : [ވިދާޅުވިއެވެ رمحه ا ޢާބިދީން އަދި އިބްނު .7
ޤަތުލުވާނެކަމަށް ހީވާހިނދުވެސް، އެކަނިމާއެކަނި ހަނގުރާމަކުރުމުގެ ) ސަބަބުން

) ޢަދުއްވުން(އެއީ އޭނާ އޭގެ ސަބަބުން . މައްޗަށް އެއްވެސް ދެބަސްވުމެއްނެތެވެ
ބަލިކޮށްލުންފަދަ ) އެބައިމީހުން(ޤަތުލުކުރުން ނޫނީ ޒަޚަމްކުރުން، ނުވަތަ 

 ،އެހެނަސް އޭނައަށް... އެވެހާސިލްކުރެވޭހާ ހިނދަކު) ފައިދާއެއް(
އެބައިމީހުންނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުފޯރުވޭނޭކަން އޭނާއަށް އެނގޭނަމަ، 

އެކަމުގެ ) އެހެނީ. (ވެގެންނެއް ނުވެއެވެހުއްދަޙަމަލާދިނުން ) އެގޮތަށް(ދެން 
 )86(.]ސަބަބުން ދީން ވަރުގަދަކޮށްނުދޭތީއެވެ

  
ސު ޙަލާކަށް އެއްލާލުމުގެ އިތުރުން އެފަދައިން ނުވަނީނަމަ ނަފް މީގެ .8

ފަދަ  رمحه اޢާންމު ޙުކުމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓޭނޭކަމަށް އިމާމް އައްޝައުކާނީ 
   )87(.ބޭފުޅުންވިދާޅުވިއެވެ

 

                        
  )28/540] (މަޖުމޫޢު އަލް ފަތާވާ: [ބައްލަވާ 85
  )4/303] (ޙާޝިޔާ: [ބައްލަވާ 86
  .ބައްލަވާ) 1/297] (ފަތުޙް އަލްޤަދީރް[މި އިމާމްގެ ތަފްސީރް  87
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އަދި ފާޅުވެގެންވަނީ، އޭގައި : [ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اއައްސަރްޚާސީ  .9
ދެގަތުމުގެ ވަ) ކާފަރުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއަށް(އެކުލެވޭ ޝަރުޠަކީ، އޭނާ އެ 

 )88(.]ސަބަބުން ކާފަރުންނަށް ގެއްލުން ލިބުމެވެ

  
، ދެންފަހެ: [ވިދާޅުވިއެވެ رمحه ا މަންދާދް ޚުވައިޒް އިބްނު އަދި .10

 އެކަނިމާއެކަނި ޢަދުއްވުންނަށް ގިނަ ވުރެ އެއަށް ނުވަތަ ސަތޭކަ މީހަކު
 ފަރާތް ދޭ އެޙަމަލާ އޭނާއެއީ : ދެޙާލަތެއްވެއެވެ މީގައި... ޙަމަލާދިނުން

 – ދެމިގަނެވޭނެކަން ސަލާމަތުން) އެއަށްފަހު( އަދި ޤަތުލުކޮށްލެވޭނޭކަމާއި
) ވަރަށް( އެކަން ފަހެ ދެން – އެނގޭނެނަމަ އެކު ޔަޤީންކަމާއި ވަރަށް އޭނާއަށް

 އޭނާ ޚުދު، އެކު ޔަޤީންކަމާއި ވަރަށް އޭނާއަށް، ހަމަމިފަދައިން އަދި. ރަނގަޅެވެ
 ޢަދުއްވުންނަށް އެހެނަސް – ގޭޙާލުއެ ޤަތުލުވެދާނޭކަމަށް) ވެސް(

 އެކަމުގެ( ނުވަތަ، ހަލާކެއްފޯރުކުރެވޭނެނަމަ ނުވަތަ، ގެއްލުމެއްދެވޭނެނަމަ
 ދެންފަހެ – ފޯރުކުރެވޭނެނަމަ މަންފާޢެއް މުސްލިމުންނަށް) ސަބަބުން

 )89(.]ވެގެންވެއެވެހުއްދަ މިކަންވެސް

  
ކާމިޔާބީއަކީ، ޢަދުއްވުންނަށް ފަހެ އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާއެއްގެ އެންމެ ބޮޑު (

. އެއުރެންގެތެރެއިން ގިނައަދަދެއް ޤަތުލުކޮށްލެވުމެވެ، ދެވޭ ވަރުގަދަ ގެއްލުމާއި
އަދި މީގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީގޮތުން ޢަދުއްވުންނަށް ކުރާ އަޘަރުތަކާއި 

  .)މުއުމިނުންނަށް ލިބޭ ހިއްވަރަކީ ފޮރުވިފައިވާކަމެއްނޫނެވެ
                        

  )164- 1/163(] ޝަރްޙް އައްސިޔާރް އަލްކަބީރް: [ބައްލަވާ 88
  )2/364] (ތަފްސީރް އަލް ޤުރުޠުބީ: [ބައްލަވާ 89
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 ގެ رمحه ا ޙަނީފާ އަބޫ: [ވިދާޅުވިއެވެ رمحه ا ޤުރުޠުބީ އަލް .11

: ވިދާޅުވިއެވެ رمحه ا އައްޝައިބާނީ އަލްޙަސަން އިބްނު މުޙައްމަދު ދަރިވަރު
 ކަމުގެ ގެއްލުންދެވޭނެ ޢަދުއްވުންނަށް ނުވަތަ އުއްމީދެއް ކަމުގެ ކާމިޔާބުވާނޭ[

 ރެއަށްތެ މުޝްރިކުންގެ އެއްހާސް އެކަނިމާއެކަނި މީހެއް، އުއްމީދެއްވާނަމަ
. ދެބަސްވުމެއްނެތެވެ އެއްވެސް މައްޗަށް ދިނުމުގެ ޙަމަލާ) ވެސް(

 އޭރުން އެހެނީ. އެދެވިގެނެއްނުވެއެވެ އެކަންކުރުން އެހެންނޫންނަމަ
 މަރުގެތެރެއަށް ނަފްސު އޭނާގެ ޙާލު ނުކޮށްދެވޭ ފައިދާއެއް މުސްލިމުންނަށް
 ނިޔަތުގައި އެރުވުމުގެ ފޯރި މެދުގައި މުސްލިމުންގެ އެހެނަސް. ހުށަހެޅޭތީއެވެ

 އޭގައި އެހެނީ )90(.އިތުރުކުރުމެއްނޫނެވެ ބުނުމަކީ ކަމަށްހުއްދަ އެކަން
. އެކުލެވޭތީއެވެ ފައިދާ ގޮތްތަކަކުން) ނުސީދާ( އެހެން މުސްލިމުންނަށް
 މުސްލިމުންގެ ބިރުގައްނަވާލައި ޢަދުއްވުން އަމާޒަކީ އޭނާގެ ހަމަމިފަދައިން

 ވުމަކީހުއްދަ އެކަންވެސް ވަނީނަމަ ކަމުގައި ހާމަކުރުން ވަރުގަދަކަން އީމާނުގެ
: އެބަހީ. (އިތުރުކުރުމެއްނޫނެވެ ވަކި) ތެރެއަށް އިގެހުއްދަ އިހުބަޔާންކުރި(

، ކަމަކަށްޓަކައި އެކުލެވޭ ފައިދާ މުސްލިމުންނަށް ފަހެ.) އޭއެވެހުއްދަ މިކަންކަން
 ނަފްސު އެމީހެއްގެ ؛ނިކަމެތިކޮށްލުމަށް ޢަދުއްވުން އަދި ވަރުގަދަކޮށް ދީން

 ކިޔުއްވާފައިވާ މަދަހަ މިފަދައިން تعاىلهللا  މުއުމިނުންނަށް ހޭދަކޮށްލުމަކީ
 : މަޤާމެކެވެ ޝަރަފުވެރިވެގެންވާ

                        
ކުރިން ބަޔާން ކުރެވުނު ހުއްދަމިންވަރުގެ ތެރެއަށް : އިތުރުކުރުމެއްނޫނޭ، އެބަހީ 90

އެހެނަސް އެއީ ކުރިން ބުނި ބުނުމުގެ ތެރޭގައި . ވަކި އިތުރު ކުރެވޭއެއްޗެއްނޫނެވެ
  .ކަމެއްކަމެކެވެ) ހުއްދަވެގެންވާ(އެކުލެވޭ 
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}ّإِن ى اللَّهتَراش نم نينمؤالْم مهأَ�ْفُس مالَهوأَمو ّبِأَن مّةَ لَهنالْج... {  

 ބަދަލުގައި އޭގެ މުދާތައް ނަފްސުތަކާއި އެމީހުންގެ ކުރެން މުއުމިނުންهللا [
   )91(...]ގަނެލައްވާފައެވެ ވަނީ ދެއްވައި ޖަންނަތް

އަދި މިނޫންވެސް މަދަހައިގެ އާޔަތްތަތް އެބައިމީހުންގެ ނަފްސުތައް 
މަދަހަ ވަޙީކުރައްވައި  تعاىلهللا ، ޤުރުބާންކޮށްލާ މީހުންގެ މައްޗަށް

 )92(. ]]ބާއްވައިލައްވާފައިވެއެވެ
 

މުސްލިމަކަށް : [ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اއިމާމް އަލް ޣަޒާލީ   .12
އެކަނިމާއެކަނި ކާފަރުންގެ ސަފުތަކަށް ޙަމަލާދީ ހަނގުރާމަކުރެވިދާނެކަމާއި މެދު 

އޭނާ ޤަތުލުވާނޭކަން އެނގޭ ) އޭގެސަބަބުން(އެއީ . އެއްވެސް އިޚްތިލާފެއްނެތެވެ
އެއީ ޝަހީދުވުމަށް ދާންދެން ކާފަރުންނާއި ހަނގުރާމަކުރުން . ޙާލުވެސްމެއެވެ

. ވެގެންވެއެވެހުއްދައެކަންވެސް ) ހަމަމިފަދައިން( –. ވެގެންވާފަދައިންނެވެދަހުއް
ހިމެނެނީ ޢަމްރު ބިލް މަޢުރޫފް ވަ ނަހީ އަލް މުންކަރު )  ކަން(އެހެނީ އެ 

އެހެނަސް އޭނާގެ އެފަދަ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ކާފަރުންނަށް . ތެރޭންކަމަށްވާތީއެވެ
މިޘާލަކަށް ލޯކަނު  –ނާއަށް އެގޭނަމަ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެކަން އޭ

ނުވަތަ ނުކުޅެދޭމީހެއް އޭނާގެ ނަފްސު ކާފަރުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއަށް 
އަދި މިފަދަކަންކަން . ކަންކަމީ ޙަރާމްވެގެންވާ ކަންކަމެވެ –އެއްލާލުންފަދަ 
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އަދި އަލް ޖައްސާސްގެ ) 2/364(އަލް ޤުރުޠުބީ ] ތަފްސީރް:  [ބައްލަވާ 92
  )3/262،263] (އަޙްކާމް އަލް ޤުރުއާން[
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) ޙަރާމްކަމާއި ބެހޭ(އެއްލާލުމުގެ ޢާންމު ) ނަފްސު(ހިމެނެނީ ހާލާކުގެތެރެއަށް 
ވަދެގަތުން ޖާއިޒްވަނީ ) އެފަދައިން(އެހެނަސް . ތަކުގެ ދަށުންނެވެއާޔަތް

. ޤަތުލުކުރެވޭނެނަމައެވެ) ޢަދުއްވުންވެސް(ހަމައެކަނި އޭނާ ޤަތުލުވުމުގެ ކުރިން 
ނުވަތަ އޭނާ މަރާއެކު މި ނަށާލާ ނަށާލުމުގެ ސަބަބުން ކާފަރުންގެ ހިއްވަރު 

އެބައިމީހުންނަށް އެހެން  ނުވަތަ. އެލުވާލެވޭކަން އޭނާއަށް އެގޭނަމައެވެ
ގެ މަގުގައި هللاމުސްލިމުންވެސް ހަމަމިފަދައިން މަރުދެކެ ބިރުކުޑަކަމާއި، އަދި 

ފަހެ . ދައްކުވައިދޭނޭނަމައެވެ) މިކަމުގެ ސަބަބުން(ޝަހީދުވުމަށް ލޯބިކުރާކަން 
އާރާއި ބާރު ) ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، ޢަދުއްވުންގެ(މިފަދައިން 

 )93(.]ވެފުނޑުފުނޑުވެގެންދެއެ

  
. ފަހެ މިއީ އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާގެ އެންމެ ފާޅުވެގެންވާ އަޘަރުތަކެވެ

) އެހެނީ. (ފަހެ މިއީ އޭގައި އެކުލެވޭ ކަރާމާތެވެ: އަދިއެހެންނަކުންނެއް ނޫނެވެ
) އޭގެ ސަބަބުން(މުޖާހިދު އޭނާގެ ރައްބަށް އޭނާގެ ނަފްސު ވިއްކާލުމަށްފަހު، 

އްވުންގެ މެދުގައި ނާމާންކަމާއި ގެ ޢަދުهللاހުޅަނގާއި އިރުމަތީގައިވާ 
އަދި ކުފުރާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ އެންމެއުހުގައިވާ . ބިރުވެރިކަން ފެތުރިގެންދެއެވެ

 تعاىلهللا ފަހެ އެންމެހާ ޙަމްދެއްވަނީ . ކިއްލާތައް ތުރުތުރު އަޅަންފަށައެެވ
  .އަށެވެ

  

                        
] އިތުހާފް އައްސާދަތުލް މުއްތަޤީން، ޝަރްޙް އިޙްޔާއު ޢުލޫމުއްދީން: [ބައްލަވާ 93
)726(  
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ންނަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިންބަޔާން ކުރައްވާ ގޮތުގައި، ކާފަރު! ދެންދަންނައެ(
ގެއްލުމެއް ނުދެވޭ ހިނދެއްގައިވެސް؛ ޝަހީދުވުމަށް އެދި ހަމައެކަނި 

  .)ވެގެންވެއެވެހުއްދަނާއި ކުރިމަތިލުން، ންޚާލިޞްނިޔަތަކާއި އެކުވެސް ޢަދުއްވު
  

އެ އިމާމްގެ ތަފްސީރުގައި ، رمحه اމިގޮތުން އަލްޤުރުޠުބީ  .13

 رمحه اއައްޠަބަރީ : [މިކަމާއިބެހޭގޮތުން ބަޔާންކުރައްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ
އެފަދަ މީހާ ޚާލިޞް ނިޔަތަކާއި އެކު . ބުނެވެއެވެ: [...ވިދާޅުވިއެވެ

ޢަދުއްވުންގެ ތެރެއަށް އޭނާއަށް ) އެފަދަ ބާރެއްނެތަސް(ޝަހީދުވުމަށް އެދޭނަމަ 
އެހެނީ އޭނާގެ ލަނޑުދަނޑިއަކީ . މަލާ ދެވިދާނެއެވެއެކަނިމާއެކަނި ޙަ

އަދި މިއާޔަތުން މިކަން . ޢަދުއްވުންގެ ތެރެއިން އެކަކުނަމަވެސް މަރާލުމެވެ
 :ސާފުވެއެވެ

}نمّاسِ والن نرِي مشي هَفْس� غَاءتاب ضَاةرم اللَّه اللَّهو وفءر ادببِالْع{  
ގެ ރުއްސެވުމަށް އެދި އެމީހުންގެ ނަފްސުތައް هللاއި އަދި މީސްތަކުންގެ ތެރަޭގ[

ވެ އޯގާވަންތަهللا އަޅުތަކުންނަށް ) އެއިލާހުގެ(އަދި . ވިއްކާލިމީހުންވެއެވެ
    )94(.]ވޮޑިގެންވެއެވެ

ދެކޭގޮތުގައި ޞައްޙަ ރައުޔުއަކީ، އެމީހަކަށް ) އަލްޤުރުޠުބީ(އަދި އަހަރެން 
ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާ ވަރުގެ ލަޝްކަރެއްގެ ތެރެއަށްވެސް ވަދެގަނެގެން ދިއުމަކީ 

 :ރެކެވެހެނީ އޭގައި ހިމެނޭނީ ހަތަރު އަޘައެ. ކަމެއްކަމެވެހުއްދަ
  ޝަހާދަތު ހޯދުން •
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  ގެއްލުންތަކެއް ދިނުން) ޢަދުއްވުންނަށް( •
ޙަމަލާ ދިނުމަށް މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ހިއްވަރު ) ޢަދުއްވުންނަށް( •

  އާލާކުރުން
އެހެނީ އެންމެ މީހަކަށް މިފަދަ  –ޢަދުއްވުންގެ ހިއްވަރު އެލުވާލުން  •

އެކީއެއްކޮށް، ، ދެން އެހެން ހުރިހާ އެންމެން ؛ކަމެއް ކުރެވޭނޭނަމަ
  )95(]؟އެބައިމީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ކިހާވަރެއް ކުރެވޭނެހެއްޔެވެ

  
  !ރިހާ ކަމެއްވެސް އިސްތިޝްހާދީ ޢަމަލިއްޔާތުތަކުގައި ފުރިހަމަވެއެވެއަދި މިހު

  
ޢަދުއްވުން : [ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اމީގެ އިތުރުން އިމާމް އިބްނު ޤުދާމާ 

މައިދާނުގައި ދެމިތިބުމުން ... މުސްލިމުންނަށްވުރެ ދެގުނައަށް ގިނަހިނދެއްގައި
ކުރިމަތިވާނެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއްވާނަމަ، އަދި މައިދާނުން  ލާކާއިހަ

އަނބުރާލައިފިނަމަ ސަލާމަތްވެވޭނޭކަމުގެ އުއްމީދުވާނަމަ، ދެންފަހެ 
. އެފަދަހިނދެއްގައި އަނބުރާލުން އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

ކު ދެމިތިބުންވެސް ޘާބިތުކަމާއި އެ) މައިދާނުން އަނބުރާނުލައި( އެހެނަސް
އެހެނީ ޝަހީދުވުމުގެ ލަނޑުދަނޑިއެއް އެބައިމީހުންގެ . ވެގެންވެއެވެހުއްދަ

) މައިދާނުގައި ދެމިތިބުމުން(އަދި އެހެންނޫނަސް ފަހަރެއްގައި . މައްޗަށްވެއެވެ
ދެމިތިބިޔަސް ) އަނެއް ޙާލަތަކީ މައިދާނުގައި(އަދި . ނަޞްރުވެސް ލިބިދާނެއެވެ

. ހަލާކާއި ކުރިމަތިވާނޭކަމުގެ އެހާމެ ބޮޑު ޔަޤީންކަންވުމެވެނޫނީ އަނބުރާލިޔަސް 
އެދެވިގެންވަނީ ޘާބިތުކަމާއިއެކު ޝަހީދުންގެ ދަރަޖަ ) އެފަދަ ހިނދެއްގައި(ދެން 

                        
  )2/363،364] (ތަފްސީރް[އަލް ޤުރުޠުބީގެ : ބައްލަވާ 95
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ފަހެ ހިއްވަރުގަދަކަމާއިއެކު ޙަމަލާދިނުމަށް . ލިބިގަތުމަށް ދެމިތިބުމެވެ
ފިލަންދުވުމަށްވުރެ ) ންދެމިތިބު(އުއްމީދުކޮށް ) ގެ ރުއްސެވުމަށްهللا(ކުރިއަރައި، 

އަދިއެހެންމެ، ފަހަރެއްގައި ނަޞްރުވެސް . މާމަތިވެރިވެގެންވެއެވެ
  )96(.]ލިބިދާނެއެވެ

  
  

  ޚުލާސާ
  

ބޮޑު [ޤަތުލުވާނޭ ކަމުގެ : މިބަޔާން ކުރެވުނު ދަލީލްތަކުން ސާފުކޮށް ބަޔާންވަނީ
ގެ ޢަދުއްވުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގަތުމު –ވާ ހިނދު ]ޔަޤީންކަމެއް

ޙާލަތްތަކުގެ ] ޔަޤީންވާ[މައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިން ދެއްވާފައިވާ ފަތުވާ މަރު 
ކޮށްފި ހުއްދަފަހެ އިހު ބުނެވުނު ޙާލަތް . މައްޗަށްވެސް ކަނޑައެޅޭކަމެވެ

  .ކުރާނެއެވެހުއްދަޢިލްމުވެރިއަކު، ފަހުން މިބުނެވުނު ޙާލަތްވެސް 
  

އިގަނޑު މިކަން މީގެ އިތުރުން ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ބޮޑުބަ
  :ކުރެއްވުމުގައި ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައެޅުއްވިއެވެހުއްދަ
 )ތެރި ނިޔަތެއްވުން(އިޚްލާޞް .1
 ޢަދުއްވުންނަށް ގެއްލުން ލިބުން .2

 އެބައިމީހުން ބިރުގަތުން  .3

                        
  )9/309] (އަލްމުޣްނީ: [ބައްލަވާ 96
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ހިއްވަރު : އެބަހީ(ވަރުގަދަވުން ) އޭގެސަބަބުން(މުސްލިމުންގެ ހިތްތައް  .4
 )އާލާވުން

  
 رمحه اއާއި އިބްނު ޤުދާމާ  رمحه اއެހެނަސް، އަލް ޤުރުޠުބީ 

 ،އެހެންއެއްވެސް ޝަރުޠެއްފުރިހަމަ ނުވިޔަސް) މިޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން(
ހަމައެކަނި ޚާލިޞް ނިޔަތަކާއި އެކު ޢަދުއްވުންގެ ތެރެއަށް ވަދެގަތުން 

އެހެނީ ޝަހީދުކަން ހޯދައިގަތުމަކީ ޝަރުޢުވެގެންވާ . ކުރައްވާފައިވެއެވެހުއްދަ
އަދިކިއެއްހެއްޔެވެ؟ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ޖުމްހޫރު . ކަމެކެވެ )ހުއްދަ(

ވަކި ޚާއްޞަވެގެންވާ  ،ޢިލްމުވެރިން މިބަޔާން ކުރައްވާ ޝަރުޠުތަކަށް
رمحهم އަލް ޤުރުޠުބީ އާއި އިބްނު ޤުދާމާ (ދަލީލްތަކެއް ނެތުމުގުސަބަބުން، މި 

އެހެނީ ޖުމްހޫރު . ދެކިލެއްވުން ޖާއިޒްވެގެންވާކަމަށް ފެނެއެވެ) ގެ ا
] ޢާންމު[ރީޢަތުގައި ހިމެނޭ ޢިލްމުވެރިންގެ ޝަރުޠުތައް ގެންނަވާފައިވަނީ ޝަ

ޙާލަތެއްގެ ] ޚާއްޞަ[ޙުކުމެއް ] ޢާންމު[އެހެނަސް . އަސާސްތަކުގެ މަތިންނެވެ
   )97(.މައްޗަށް ޝަރުޠެއްނުކުރެވޭނެއެވެ

                        
މިއީ ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިން ތަފްޞީލުކުރައްވާފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ވަރަށް މުޙިއްމު  97

މިޘާލަކަށް ބުނަނީނަމަ، ދޮގު ހެދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ބޮޑުފާފައިގެ . އަސާސެކެވެ
] ޢާންމު ޙުކުމަކީ[ން ދޮގު ހެދުމުގެ އަދި އެހެންކަމު. ތެރެއިްނ ހިމެނޭ ޙަރާމްކަމެކެވެ

ޙާލަތްތަކުގައި ޝަރީޢަތުގައި ] ޚާއްޞަ[އެހެނަސް ދޮގުހެދުން ވަކި . ޙަރާމް އެވެ
ދޮގުހެދުން : [ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ صلى ا عليه وسلمނަބީ . ޙުއްދަވެގެންވެއެވެ

އަންހެނުން  މީހަކު އޭނާގެ) އެއީ. (ހަމައެކަނި ހުއްދަވެފައިވަނީ ތިން ޙާލަތެއްގައެވެ
ާގތު އޭނާ ހިތްހަމަ ޖެއްސުމަށްޓަކައި ވާހަކަދައްކާއިރު، ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތުގައި 
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ސްލިމުންނަށް ތެދެކެވެ؛ އަހަރެމެން ދެކޭގޮތުގައި އެޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މު

ނުވަތަ މުޖާހިދުންނަށް  މަންފާއެއް ނުކުރާ ޢަމަލެއްކަމަށް ވަނީނަމަ، ދެން 
އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ އެންމެ . އެފަަދ ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ

  . ފައިދާ ހުރިގޮތެއްވެސް ނޫނެވެ
  

ންނަށްވެސް މުސްލިމުންނަށް ނޫނީ މުޖާހިދު(އެފަދަ ، އެހެނަސް މިހެން މިބުނަނީ
) ޙުކުމް(ޢަމަލެއްގެވެސް، އަސްލު ) ވަކި ޚާއްޞަ ފައިދާއެއްނުކުރާ ފިދާއީ

) އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއިއެކު(އެހެނީ . ކަމަށް އަހަރެމެން ދެކޭ ޙާލުގައެވެހުއްދަ
ޝަހީދުވުން ހޯދާމީހެއްގެމައްޗަށް، ޘާބިތު ދަލީލެއް ނެތް ޙާލު ކުއްވެރިކުރުމަކީ 

ސްލިމުންނާއި މުޖާހިދުންނަށް އެފަދަ ޢަމަލެއްގައި މު، އެކަމަކު. އަނިޔާއެކެވެ
ޝަހީދުވުން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ) ހަމައެކަނި(މަންފާއެއް އެކުނުލެވޭ ހިނދެއްގައި، 

  .ގޮތެއް ނޫނެވެ] ފުރިހަމަ[ޢަމައްލިއްޔާތެއް ހިންގުމަކީ 

                                                   
ޙައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ) ދެބަސްވުން(ދޮގުހެދުން، އަދި ބައެއްގެ ދެމެދު 

ޙާލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ދޮގުހެދުމުގެ ] ޚާއްޞަ[އެހެންކަމުން މިބުނެވުނު  .]ދޮގުހެދުމެވެ
އަދި އެހެންކަމުން ޝައިޚް . އި ޙާލަތްތަކެއް ކަނަޑއެއްނޭޅޭނެއެވެޢާންމު ޙުކުމާ

] ޚާއްޞަ[މިބަޔާންކުރައްވަނީ ޝަހާދަތު ހޯދުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރުޢުގައިވާ ވަކި 
އާޔަތްތަކާއި ] ނަފްސު ވިއްކާލުމުގެ[އެއީ ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ . ކަމެއްކަމެވެ

އެހެންކަމުން ޝަރީޢަތުގައި . ދައިންނެވެއަދިވެސް މިނޫން ޙަދީޘްތަކުން ޘާބިތުވާފަ
ނޫނީ ، ]އަމިއްލަޔަށް މަރުވުމުގެ ޙުކުމް[ހިމެނޭ ޢާންމު ޙުކުމްތައް، މިޘާލަކަށް 

ޖިހާދުގެ [ފަދަ ޢާންމު ޙުކުމްތަކަކުންނެއް ] ނަފްސަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ުޙކުމް[
 . ނެރެވޭނެއެވެޚާއްޞަ ޙާލަތުގެ މައްޗަކަށް ޙުކުމެއް ނު] ތެރޭގައި ޝަހާދަތު ހޯދުމުގެ
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115   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

 ޤަތުލުކުރުމުގެ؛ މުސްލިމުން ހިމެނޭ އައްޑަނާގައި އިންސާނީ
  )98(ގުޅުން ހުރި ޙަމަލާއާއި އިސްތިޝްހާދީ އާއިހުއްދަ

  
  

  ތަޢާރަފް
  

އާއި  )99(މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރަށް ވަނީ މުސްލިމުންގެ އިތުރުން، އަހުލުއްޒިއްމާ
މުސްކުޅިންނާއި އަންހެނުންނާއި އަދި ކުޑަކުދިންވެސް ) ޢަދުއްވުންގެ ތެރޭގައިވާ(

  . ޢާންމު ޙާލަތްތަކުގައި މެރުން ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ
  

އެބައިމީހުން އަމިއްލައަށް ، ެއހެނަސް ކާފަރުންގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން
އައްޑަނައެއްގެގޮތުގައި ހަދައިފިނަމަ، އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ބައެއް 

އެއީ އެކަމަކީ . ވެގެންވެއެވެހުއްދަޙާލަތްތަކުގައި އެބައިމީހުންނަށް ޙަމަލާ ދިނުން 
ހަނގުރާމައިގެ . ސްމެއެވެކޮންމެހެން ޟަރޫރަތެއް ކަމުގައި ނުިވޔަ

. ވެގެންވެއެވެހުއްދަފަސޭހައަށްޓަކައި މިފަދަ ކަންކަން ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި 
. އެހެނީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ކަމެއް ކުރަންވެސް ޖެހިދާނެއެވެ

                        
މިބުނެވެނީ، ޢަދުއްވުން ޙަމަލާތަކުން ޙިމާޔަތްވުމަށްޓަކައި ] އިންސާނީ އައްޑަނައޭ[ 98

ބޭނުންކުރާފަދައިން ] އައްޑަނައެއް[އެއުރެންގެ އަތުގައި ހައްޔަރުވެފައިވާ މީހުން 
  .ެއއުރެންގެ ކުރިއަށްނެރުމެވެ

ޖިޒްޔަދީގެން ނުވަތަ ޢަހުދެއްގެ (މުސްލިމުންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުގައި : الذمة أهل 99
  .ރައްކާތެރިކަން ދެވިފައިވާ ކާފަރުން) ދަށުން
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ކާފަރުންގެ (އެހެނަސް އެފަދަ ޙާލުގައިވެސް އެހަނގުރާމައިގާ އެކުނުލެވޭ 
މީހުންނަށް ޙަމަލާދީ މެރުމަށް ނިޔަތް ) ކުދިން ފަދައަންހެނުންނާއި ކުޑަ

އަދި ރޭގަނޑުގެ ޙަމަލާތަކުގިައ މުޝްރިކުންގެ . ޚާއްޞަކޮށްގެންނެއް ނުވާނެއެވެ
 صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللاއަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން މަރުވާ ވާހަކަ 
ހުންގެ އެއުރެންވަނީ އެބައިމީ: [އަރިހު ދެންނެވުމުން، ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

އެއުރެންވަނީ : [އަދި އެހެން ރިވާއެއްގައި ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.] ތެރެއިންނެވެ
   )101(، )100(.]އެއުރެންގެ ބައްޕައިންގެ ފުށުންނެވެ

                        
އަލް މިންހާޖް ޝަރްޙް ޞަޙީޙް މުސްލިމް [، )6/146] (ފަތުޙުލްބާރީ: [ބައްލަވާ 100

ސުނަން އަބީ [، )2/967] (ސުނަން އިބްނު މާޖާ[، )12/49] (އިބްނު އަލް ޙައްޖާޖް
އިބްނު [، )9/78] (އަލްބައިހަޤީ[، )4/38] (ދުމުސްނަދު ައޙްމަ[، )3/56] (ދާވޫދު

އަލްބަޣަވީ ، )8/103] (އަލްކަބީރް[އައްޠަބަރާނީގެ ، )12/388] (އަބީ ޝައިބާ
، )781# 2/343] (އިބްނު އަލް ހުމައިދީ) [10/50] (ޝަރްޙް އައްސުންނަ[

ޖާމިޢު އަލް [އިބްނު އަލް އަޘީރްގެ ، )3/221] (މަޢާނީ އަލް އާޘާރް[އައްތަޙާވީގެ 
  )7/65] (ޢާރިޟާތު އަލް އަހްވަޘީ[އަދި އިބްނު އަލް ޢަރަބީގެ ) 2/733] (އުސޫލް

އަދި މިޙަދީޘުން ޢިލްމުވެރިން ނަންގަވާ ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް  101
ގައި ކާފަރުންގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން މަރުވިޔަސް ތަކުއިސްތިޝްހާދީ ޢަމަލިއްޔާތު

މީގެއިތުރުން ޢިލްމުވެރިން . މުގެ މައްސަލަ ހިމެނެއެވެޙަމަލާ ދިނުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަ
:  އިތުރު ތަފްޞީލަށް ބައްލަވާ. މިހުއްދަ ޤިޞާޞްގެ ޙުކުމުން ވެސް ބަޔާންކުރައްވައެވެ

]. ޙަޤީޤަތު އަލް ޙަރްބު އައްޞަލީބިއާްޔ އަލް ޖަދީދާ[ޝައިޚް ޔޫސުފް އަލް ޢުޔައިރީގެ 
އައް ޝުޢައިބީގެ ފަތުވާ هللا ބްދުމީގެ އިތުރުން، އިމާމް ޝައިޚް ޙަމޫދް ބިން ޢަ

ޝައިޚް ނާޞިރް އަލް ފަހްދުގެ ، ]ބަޔާން ޢައްމާ ޖަރާ ފީ އަމްރީކާ މިން އަހްދާޘް[
ޝައިޚް ޢަލީ ، )ދެވަނަ ބާބް] (ޙުކުމް އިސްތިޚްދާމް އަސްލިހާ އައްދަމާރް އައްޝާމިލް[



 އިހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން މިކަމުގެ މައްޗަށް ބާރުދޭ ބަސްތައް: ދެވަނަބައި

117   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

  
ޢަދުއްވުން އަސީރުކޮށްފައިވާ މުސްލިމުން، އެއުރެންގެ އިންސާނީ ! ދެންދަންނައެ

އެޟަރޫރުވެއްޖެ  އައްޑަނައަކަށް ހަދައިފިނަމަ، ދެން ކޮންމެހެން މަޖުބޫރުވެ
. ވެގެންނެއްނުވެއެވެހުއްދަޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ޙަމަލާދިނުން އެއްވެސް ޙާލެއްގައި 

ވަނީ ހަމައެކަނި އެކަން އެގޮތަށް ނުކޮށްފިނަމަ ހުއްދަމާނައީ؛ ޙަމަލާދިނުން 
އެއަށްވުރެ ބޮޑުގެއްލުމެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް 

އައްޑަނައިގެ ގޮތުގައިބޭނުން ކުރެވޭ : މިޘާލަކަށް. ނަމައެވެދިމާވެދާނެ ކަމުގައިވާ
މަރުވުން ނުވަތަ ) ޙަމަލާ ނުދީފިނަމަ(މުސްލިމުންނަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން 

ޙަމަލާނުދީފިނަމަ، މުސްލިމުން ބަލިވުމާއި އަދި ކާފަރުން މުސްލިމުންގެ ބިމުގެ 
  . އެވެމައްޗަށް އަރައިގަނެފާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގަ

  
  

  މީގެ މައްޗަށްވާ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސް
  

ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ބޮޑުބައިގަނޑު ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި އިންސާނީ 
ޟަރޫރީ ޙާލަތްތަކުގައި  ،އައްޑަނައިގެ ތެރެއިން މީހުން ޤަތުލުވިއެއްކަމަކު

އަލް އިމާމް އައްޝަރްބީނީ  )102(.ޢަދުއްވުންނަށް ޙަމަލާދިނުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
                                                   

ވެސް ގައި] ޙުކުމް މާ ޖަރާ ފީ އަމްރީކާ މިން އަހްދާޘް[އަލް ޚުދައިރް ގެ ފަތުވާ 
  .މިމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ

މުޣްނީ އަލް [، )5/447] (ފަތުޙް އަލް ޤަދީރް[އައްޝައުކާނީގެ : ބައްލަވާ 102
އަދި އިބްނު ޤުދާމާގެ ) 2/178] (ހާޝިޔަތު އައްދުސޫޤީ[، )4/244] (މުޙްތާޖް

  )10/505] (އަލްމުޣްނީ[
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ދެ ޝަރުޠެއް  ގައި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި]މުޣްނީ އަލް މުޙްތާޖް[، رمحه ا
  :އެއީ. ލާޒިމްކުރެއްވިއެވެ

މުޖާހިދަށް ވެވުނު މިންވަރަކުން ގަސްތުގައި އައްޑަނައަށް  .1
 ޙަމަލާދިނުމުން އެކަހެރިވުމާއި،

 .އައްޑަނާގައިވާ މީހުން މެރުމަށް ނިޔަތް ނުގަތުމެވެ .2
  

އެބައިމީހުން : [ގައި ވިދާޅުވިއެވެ]އަލް އިންސާފް[ رمحه اއަދި އިބްނު ޤާސިމް 
މުސްލިމަކު އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، އޭނާއަށް ޙަމަލާ ދިނުން 

ކާފަރަށް ޙަމަލާ ނުދީފިނަމަ (އެއީ އެކަމަކު . ވެގެންނެއް ނުވެއެވެހުއްދަ
. ބިރުގަންނަ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީއެވެ) ނެކަމަށްއެއަށްވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެދާ

ކާފަރުންނަށް ޢަމާޒުކޮށް އެބައިމީހުންނަށް ޙަމަލާދިނުން ) އެފަދަ ޙާލު(ފަހެ 
އާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް ) ހުއްދަ(އަދި މި . ވެގެންވެއެވެހުއްދަ

  )103(.]ބަހުޘްއެއްނުވެއެވެ
  

ކާފަރުންގެ [: ވިއެވެވިދާޅު رمحه اޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ 
އަތުގައި ހައްޔަރުވެފައިވާ މުސްލިމުން އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ 

މުސްލިމުންނަށް ) އެހެން(ހިނދު، ެއކާފަރުންނަށް ޙަމަލާ ނުދީފިނަމަ، 
ގެއްލުންވާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އައްޑަނައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ 

                        
  )4/271( ]ޙާޝިޔާ ޢަލާ އައްރައުޟު: [ބައްލަވާ 103
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ބުން ޤަތުލުވިއެއްކަމަކު، ހަނގުރާމަކުރުން މުސްލިމުން އޭގެ ސަބަ
  )104(.]ފައެވެލައްވާވެގެންވާކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އެކަތިވެހުއްދަ

  
ކާފަރުން، މުސްލިމުން : [ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اއަދިވެސް އިބްނު ތައިމިއްޔާ 

) އެ މުސްލިމުން(އިންސާނީ އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އަދި 
ލުކޮށްގެންފިޔަވައި އެހެންގޮތަކުން ކާފަރުން ފަހަތަށް ޤަތު

އެހެނީ .) އެބައިމީހުންނަށް ޙަމަލާދެވިދާނެއެވެ(ނުޖެއްސޭނެކަމުގައިވާނަމަ، 
އާޚިރަތުގައި އެކަން ޙައްޤުނުވާ މީހަކަށްވެސް ދުނިޔޭގައި އުނދަގުލާއި 

އޭނައަށް (އަދި މިކަން ހިމެނޭނީ އާޚިރަތުގައި . ބަލާވެރިކަމާއި ދިމާވެދާނެއެވެ
ބައެއް . ދެރަ ނަސީބެއްކަމުގައެވެ) ދުނިޔެވީ(އެހެނަސް ) އަޖުރުލިބިދާނެ

ޤަތުުލ ކުރާ މީހާއަކީ : [ބޭފުޅުން މިކަން މިފަދައިން ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ
  )105(.]]އަދި ޤަތުލުވާ މީހާއަކީ ޝަހީދެކެވެ. މުޖާހިދެކެވެ

  
ޙަނަފީންނާއި މާލިކީންގެތެރެއިން ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންނާއި، އަދި ހަމަމިއާއި 

ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި؛ އޭގެ ސަބަބުން   رمحه اއެކު އިމާމް ސުފްޔާން އައްޘައުރީ 
މުސްލިމުންނަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ބަލިވުމަށް މަގުފަހި ނުވިޔަސް އިންސާނީ 

ދި މިބޭފުޅުންގެ މިގޮތަށް ދެކިލެއްވި އަ. އައްޑަނަޔަށް ޙަމަލާދެވިދާނެއެވެ
ސަބަބަކީ އެހެން ނޫންކަމުގައިވާނަމަ، މި ޢާލަމީ ޖިހާދު އެކީއެއްކޮށް 

                        
  )20/52، 546- 28/537] (މަޖުމޫޢު އަލްފަތާވާ: [ބައްލަވާ 104
  )10/376] (މަޖުމޫޢު އަލްފަތާވާ: [ބައްލަވާ 105
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އެހެނަސް  )106(.ހުއްޓިދާނެފަދަ ކަމަކަށް ވާތީކަމަށް ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ
އެހެނީ މުސްލިމު ނަފްސެއްގެ . މިނަޒަރިއްޔާތުގެ ބަލިކަށިކަން ވަރަށް ސާފެވެ

ސާފްދަލީލަކާއި ނުލައި ނަގާލުމަށްވުރެ މާ  ،ންޙުރުމަތްތެރިކަ
މީގެ އިތުރުން މިފަދަ އައްޑަނަތަކަކީ ދުނިޔެވީ ގޮތެއްގައި . މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ

އަދި އެހެންކަމުން އޭގެސަބަބުން ކޮންމެހެން . ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ
  . ޖިހާދު އެކީއެއްކޮށް ހުއްޓިގެން ދިއުމަކަށް ލާޒިމެއްނުކުރެއެވެ

  
ކާފަރުންގެ އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި މުސްކުޅިން އައްޑަނައިގެ ގޮތުގައި 

ޟަރޫރަތެއްކަމުގައި ބޭނުން ކުރާޙާލު، ޙަމަލާދިނުން ) ލައަށްއެއުރެން އަމިއް(
ޙަނަފީންނާއި  ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް) އެއުރެންނަށް ޙަމަލާދިނުން( ނުވިޔަސް

 ރެއިން ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންރިންގެ ތެޝާފިޢީންނާއި އަދި ޙަންބަލީ ޢިލްމުވެ
   )107(.ވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ

  
  
  
  
  

                        
އަޙްކާމް [އަލް ޖައްސާސްގެ ، )5/448] (ފަތުޙް އަލް ޤަދީރް: [ބައްލަވާ 106

  )3/151] (މިނާހް އަލްޖަލީލް[، )5/273] (އަލްޤުރުއާން
] މުޣްނީ އަލް މުޙްތާޖް[، )4/1554] (އަލްކަބީރްއައްސިޔާރް : [ބައްލަވާ 107
  )10/504] (އަލްމުޣްނީ[އަދި ) 4/244(
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  މި މައްސަލައިން އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާގެ މައްޗަށް ލިބިދޭ ބާރު
  

އެހެންކަމުން މިބަޔާންވެވުނު ރަޢުޔު ތަކުން ބަޔާންވާ ގޮތުގައި، ކާފަރުން 
 –މަރުވިޔަސް  –ން އިންސާނީ އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ މުސްލިމު

. ޟަރޫރަތަށްޓަކައި ޙަމަލާދެވިދާނެކަމަށް ިޢލްމުވެރިން އެއްބަސްވެލައްވައެވެ
އަދި އެހެނަސް . މިމައްސަލައާއި އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާއާއި އެއްގޮތްކަމެއް ވެއެވެ

  . ތަފާތުވާކަމެއްވެސް އެކުލެވެއެވެ
  

އޭގައި އެއްގޮތްވާކަމަކީ ދީނުގެ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި މުސްލިމެއްގެ ފުރާނަ 
އަދި ފަރަޤުވާކަމަކީ އައްޑަނައެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭމީހެއް . ދުއްވާލުމެވެ

ކުރައްވާފައިވަނީ ޟަރޫރީ ޙާލަތްތަކުގައި  ހުއްދަމަރާލުން ޢިލްމުވެރިން 
މަރާލުމަށް މިފަދަ ) އްޙުރުމަތްތެރި ނަފްސެ(އެހެނީ އެހެން . އެކަނިކަމެވެ

އައިސްފައެއް ) ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން(ޙާލަތަށް އެއްވެސް ޚާއްޞަ ދަލީލެއް 
އެހެނަސް މިޙުކުމް ނެގެވިފައިވަނީ ފަރުދީ މަޞްލަޙަތުގެ މައްޗަށް . ނެތެވެ

އެހެންކަމުން އިންސާނީ .  އިޖުތިމާޢީ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރުމުގެ ދަށުންނެވެ
ބޭނުންކުރެވޭ އަސީރުން ޤަތުލުކުރުން ބިނާވެގެންވަނީ  އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި

ދެނުބައި މަޖުބޫރުވާ ޙާލު [އަދި ] ވާ ޟަރޫރީ ޙާލަތްހުއްދަޙަރާމް ކަންތައްތައް [
. މި ދެ ފިޤުހީ އަސާސްގެ މައްޗަށެވެ] އޭގެ ކުޑަމިންވަރު ޚިޔާރުކުރުން

ޗަށް އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާތައް މިފަދަ އަސާސްތަކުގެ މައް! ދެންދަންނައެ
ކުރިން މިބަޔާންވެވުނު އިންސާނީ އައްޑަނައަށް (އެހެނީ . ބިނާކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ

އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާގެ މައްޗަށް ) ޙަމަލާދިނުމުގެ މައްސަލައާއި ޚިލާފަށް
 އަދި އެދަލީލުތަކަކީ. ސާފު ދަލީލުވާތީއެވެ) ތުންޤުރުއާނާއި ސުންނަ(

ކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގަތުމަށް މަރުޔަޤީންވާ ޙާލުވެސް ޢަދުއްވުންގެ ސަފުތަ
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އެއީ ޟަރޫރަތުގެ  ؟އަދިކިއެއްހެއްޔެވެ. އައިސްފައިވާ ދަލީލުތަކެވެ އްވާހިއްވަރުދެ
  .މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޢަމަލުތަކެއްވެސް ނޫނެވެ

  
އެހެންމީހެއްގެ ނަފްސު ޤަތުލުކޮށްލުމަކީ އަމިއްލަ ނަފްސު 

ޖުބޫރު ކުރެވޭ ޙާލު ކުފުރު މަ. ޤަތުލުކޮށްލުމަށްވުރެންވެސް މާބޮޑު ފާފައެކެވެ
ވާހިނދުވެސް އެހެންމީހެއް މަރާލުމަށް ތިބާގެ މައްޗަށް ހުއްދަބޭރުން ފާޅުކުރުން 

މަޖުބޫރު ކުރެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެއަށް ތަބާވެގެން ނުވާނޭކަމަށް  
   )108(.ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިޖްމާޢު ވެލައްވާފައެވެ

  
ނެތް ޙާލުވެސް އެހެންމުސްލިމެއްގެ އެހެންކަމުން ވަކި ޚާއްޞަ ޝަރުޢީ ދަލީލެއް 

ކުރާ  ހުއްދަނަފްސު ބޮޑުވެގެންވާ އިސްލާމީ މަޞްލަޙަތަކަށްޓައި ޤަތުލުކުރުން 
މީހަކު ހަމަ އެފަދައިން ބޮޑުވެގެންވާ މަޞްލަހަތަކަށްޓަކައި އަމިއްލަ ނަފްސު 

އެހެނީ ކުރިން ބަޔާންވެވުނުފަދައިން . ކުރާނެއެވެ ހުއްދަޤަތުލުކުރުންވެސް 
ލަ ނަފްސު ނަގާލުމަކީ އެހެންމީހެއްގެ ނަފްސު ނަގާލުމަށްވުރެ ގެއްލުންމާ އަމިއް

އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާއަށް އެއްވެސް ދަލީލެއް ނެތަސް . ކުޑަ ކަމެކެވެ
އެހެނަސް އިހު ބަޔާން ކުރިފަދައިން މިކަމުގެ މައްޗަށް . މިއިންވެސް ފުދޭނެއެވެ

  . ޚާއްޞަދަލީލުތައްވެސް އެބަވެއެވެ
  

ންގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި އެހެން މުސްލިމެއް ޤަތުލުކުރުމަށް އަދި މުސްލިމު
ކުރާ މީހެއް، މުސްލިމުންގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ޚުދު އެމީހެއްގެ  ހުއްދަ

                        
  )10/183] (ތަފްޞީރު[އަލް ޤުރުޠުބީގެ : ބައްލަވާ  108
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އަދި އިހުގެ . އާއި ދެކޮޅެއް ނުހެދޭނެއެވެހުއްދައަމިއްލަ ނަފްސު ނަގާލުމުގެ 
ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ވާހަކަ  ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިން މިމައްސަލަޔާއި ބެހޭގޮތުން

މިއީ ހަނގުރާމައިގެ ވައްޓަފާޅިއާއި  ،ނުދައްކަވާ ހުރި ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ
މިޒަމާނުގައި ، އުކުޅުތައް، ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން

  . ފާޅުވެފައިވާ މައްސަލައަކަށްވާތީއެވެ
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  ތިންވަނަ ބައި
  

  އިސްތިޝްހާދީ ގެ ފަރަޤުއަމިއްލަމަރާއި 
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ޤަތުލުކުރުމަށް އެހީތެރިވާމީހާ އާއި ބެހޭގޮތުން : ތަޙްޤީޤް
  ޢިލްމުވެރިން ދެކިލައްވާގޮތް

  
  

  ތަޢާރަފް
  

މާލިކީންނާއި ޝާފިޢީންނާއި ޙަންބަލީންގެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ބަޔާން 
މަރާލައިފިމީހަކަށް ހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި އެހެންމީހެއް ނުސީދާގޮތެއްގައި 

  )109(.ސީދާ ގޮތުގައި މީހެއް މާަރލިފަދައިން ޤިޞާޞް ހިފަންޖެހޭނެއެވެ
  

އިބްނު ) رمحه ا(އަލްބުޚާރީ ، އަދި މިކަމުގެ މައްޗަށްވާ ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި

އެއީ . އަރިހުން ރިވާކުރައްވާފައިވާ ރިވާއެއްވެއެވެ رضي ا عنهماޢުމަރު 
ކުޑަކުއްޖެއް މަރާލުމުން، އެކަމުގެ ) އިގަނޑެއް ބައިވެރިވެޔަމަނުގައި ގިނަބަ(

އަރިހު  رضي ا عنهޙައްދުގެ މައްޗަށް އަމީރުލް މުއުމިނީން ޢުމުރު 
ގެ އެންމެން ) ޔަމަން(ސަންޢާ : [ސުވާލުދެންނެވުމުން ވިދާޅުވިއެވެ

                        
] އައްސައިލް އައްޖައްރާރް[އައްޝައުކާނީގެ : މިފިޤުހީ ޙުކުމުގެ އިތުރު ތަފްޞީލަށް 109
މަޖުމޫޢު [އިބްނުތައިމިއްޔާގެ ، )2/251(އަލްޤުރުޠުބީގެ ތަފްސީރް ، )4/397(

އައްސަންޢާނީގެ ، )8/354] (އަލްބަހްރު އައްރާއިޤް[، )20/382] (އަލްފަތާވާ
] ޤަވާތިއު އަލްއަދިއްލަ[އަދި އައްސަމްޢާނީގެ ) 3/493] (ސުބުލް އައްސަލާމް[
  .ބައްލަވާށެވެ) 2/243(
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އޭނާގެ ބައިވެރިވީނަމަވެސް، ފަހެ އެއެންމެން ) އެކުޑަކުއްޖާގެ ޤަތުލުކޮށްލުމުގައި(
  .]އަހަރެން މަރާހުށީމުއެވެ) ޤިޞާޞްއަށްޓަކައި: އެބަހީ(ސަބަބުން 

  
އިބްނު ޙަޒަމް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާގޮތުގައި ނަފްސެއް ސީދާގޮތުގައި ހަލާކުން 

ސަލާމަތް ކުރެވޭނޭ ކުޅަދާނަކަމެއް ހުރެއްޖެމީހާ، އެހެނަސް ) މަރުން: އެބަހީ(
މަރުވި މީހާގެ ޤިޞާޞް (ދެންފަހެ އެފަދަ މީހާ  –އޭނާ އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ 

: ވިދާޅުވިއެވެ) އިބްނު ޙަޒަމް. (މަރަން ޖެހޭނެއެވެ) ހިފުމުގެ ގޮތުްނ
ބައެއްގެ ފަރާތުން ފެނަށް އެދޭ މީހެއް، އެހެނަސް އެބައިމީހުން : ސުވާލެއް[

ދެން މިގޮތުގައި މަރުވާމީހާގެ . އޭނާއަށް އެދިނުމަށް އިންކާރުކުރެއެވެ
އަލް ޙަސަން އަރިހުން ... ވަނީ ފަހެ ކޮންފަދައަކުންހެއްޔެވެ؟ މައްސަލަ

. ދޮރާށި ދޮށުގައި ފެނަށްއެދުނެވެ) ގެއެއްގެ(މީހަކު {ރިވާވެގެންވާގޮތުން، 
ދެން އޭނާ . އެހެނަސް އެބައިމީހުން އެ ިދނުމަށް އިންކާރުކުރިއެވެ

ޠާބް އެހެންކަމުން ޢުމަރް އިބްނު އަލް ޚައް. ކަރުހިއްކުމުގައި މަރުވިއެވެ
އަދި  }...އެބައިމީހުން ކުރެން އެމީހާގެ ލޭގެދިޔަ ދިނުމަށް ލާޒިމްކުރެއްވިއެވެ

އަހަރެމެން ދެކޭގޮތުގައި ޞައްޙަގޮތަކީ، އެބައިމީހުން އޭނާއަށް އެނޫން ބައެއްގެ 
އަތުން ފެން ނުހޯދޭނޭކަން އެނގޭ ޙާލު، އަދި އޭނާ މަރުވުމާއި ހަމަޔަށް އެހެން 

) އެގޮތަށް ކަންކޮށްފިނަމަ(ލިބޭނެކަން އެނގޭ ޙާލު ބައެއްގެ ފަރާތުން ފެން ނު
އަދި އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް . ފަހެ އެބައިމީހުން އޭނާ ގަސްތުގައި މަރައިފިއެވެ

ޤިޞާޞް ހިފެނެްޖހޭނެއެވެ؛ އެއީ އެބައިމީހުންވެސް މަރުވުމާއި ) މިމަރަށް(
ރިވީ މީހުންގެ އަދި މިކަމުގައި ބައިވެ. ހަމަޔަށް ފެން ނުދީ ބައިތިއްބައިގެންނެވެ

ޙައްދު އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ) މަރުގެ(އަދަދު ގިނަވިއެއްކަމަކު އެ 
މިޙުކުމުން ކެނޑިގެންދާނެ ) އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން(އަދި . ނުވެއެއްނުދާނެއެވެ



 އަމިއްލަމަރާއި އިސްތިޝްހާދީގެ ފަރަޤު: ންވަނަބައިތި

129   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

އަދި . އެ ފެންބޮވައިގަނެފައިވާ މީހާއާއި މެދު ނޭގިވާމީހެކެވެ ؛ހަމައެކަނި ބަޔަކީ
  .]ންދިނުމަށް ކުޅަދާނަކަން ނުވާ މީހާއެވެއެމީހާއަށް ފެ

  
ޤިޞާޞް (، ބައިވެރިވި އެންމެން) ނުސީދާގޮތުގައި ވިޔަސް(އެހެންކަމުން 

  . ޤަތުލުކުރުން ޙައްޤުވެގެންވެއެވެ) ހިފުމަށް
  
  

  އަޞްޙާބުލް އުޚްދޫދުގެ ޙާދިޘާ އާއި މިމައުޟޫއާ ހުރި ގުޅުން
  

ދަލީލަކީ ކުޑަކުއްޖާ އާއި  އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާގެ އެންމެ ވަރުގަދަވެގެންވާ
އޭނާ  ،މި ޙަދީޘުން ބަޔާންކޮށްދެނީ؛ ކުޑަކުއްޖާއަށް. ރަސްގެފާނުގެ ޙަދީޘްއެވެ

ދީން ފެތުރިގެންދާނޭ ވަސީލަތެއްކަމަށް  ،ވަިކ ޚާއްޞަގޮތަކަށް ޤަތުލުވުމަކީ
އޭނާ އެހިނދާއި ހަމަޔަށް އެމީހެއްގެ ނުބައިކަމުން  تعاىلهللا (ފެނުމުން 

އަމިއްލައަށް  ،އޭނާ މަރާލެވިދާނެ ގޮތް ،ރަސްގެފާނަށް) ފައިވާރައްކައުތެރިކުރައްވާ
އެހެނީ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ދީން ފެތުރުމަކީ، އޭނާ ދިރި ދެމި . ކިޔާދިންކަމެވެ

އެހެންކަމުން އޭނާ، އޭނާގެ އަމިއްލަ . ހުރުމަށްވުރެ މާ ބަރުދަންހުރި ކަމެކެވެ
އޭނާ ! އާއެކެވެ. ވިއެވެގެ ތެރެއަށް އެއްލާލުމުގައި ބައިވެރި]ހަލާކު[ނަފްސު 

] އަމިއްލަ އަތަކުން[އެ ހަލާކުކޮށްލާފައިވަނީ އޭނާގެ ) އަމިއްލަ ނަފްސު(
އެހެނަސް ޭއނާގެ މަރަށް މަގުފަހިވުމުގެ ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ އޭނާ . ނޫނެވެ

  .އެދިން ލަފައެވެ
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މީގެ . އަދި މިއީ އެހެންމީހެއްކައިރީ ތިމާ މަރާލަދޭށޭ ބުނުންފަދަ ކަމެކެވެ
ވޭންދެނިވި ޒަޚަމަކުން ކެކުޅެމުންދާ މީހެއް އެހެންމީހެއް ކައިރީ އޭނާ : ލަކީމިޘާ

ފަހެ އެފަދަމީހާ .) ގޮތުގައި އޭނާ މަރުވުމެވެއަދި އެ. (މަރާލުމަށްއެދުމެވެ
) އޭނާގެ އަމިއްލަމަރުގައި(އަމިއްލައަށް، އަމިއްލައަތުން މަރުވާ މީހެއްފަދައިން 

އޭނާއަށް ) އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ވުމުގައިމިޙުކުމް (އަދި . ޒިންމާވާނެއެވެ
އެހެނީ އޭނާ، ޚުދު އަމިއްލައަށް،  – )110(ޙަމަލާދިން މީހާގެ ފަރުވާލެއްނެތެވެ
މި ކަމަށް އެއްވެސް މީހެއް ދެބަހެއް . އެކަމަށް އެދި ބުނެފައިވުމުންނެވެ

މަރުވި މީހާގެ  ،އަދި މެރުމުގައި ބައިވެރިވި މީހާގެ ސަބަބުން. ނުވާނެއެވެ
މަރުވުމުގެ ކުށް ޘާބިތު ނުވާނޭކަމަކަށް ވެސް ) ކުފުރުމަރުން(ޗަށް މައް

  .ދެބަސްވުމެއްނެތެވެ
  
މީހެއް މަރާލުމަށްޓަކައި ވަޅުގަނޑެއް ކޮންނަމީހެއްގެ : މީގެ އަނެއް މިޘާލަކީ(

ދެން . އެފަދަ މީހާ އެވަޅުގަނޑު ކޮނެފައި ދުރުގައި ބަލަން ހުރެއެވެ. މިޘާލެވެ
އަށް ހިނގާފައި އަންނަމަގުމަތީ އެވަޅުގަނޑަށްވެއްޓި އޭނާގެ ޢަދުއްވު އަމިއްލަ

ހިންގީ ޚުދު ] ޢަމަލު[ފަހެ މި މިޘާލުގައި މަރުވުމުގެ . މަރުވެއެވެ
އެމީހާ ވަޅުގަނޑަށް ވެއްޓުނީ އެކޮނުނުމީހާ އޭނާ އޭގެތެރެއަށް . މަރުވިމީހާއެވެ

ވެސް އެހެނަސް މިޙާލަތުގައި. ކޮއްޕާލައިގެން ނުވަތަ އެއްލާލައިގެނެއްނޫނެވެ
އެއްނޫނޭ ބުންޏަސް ނަހިންގީ ތިމަން" ވަޅުގަނޑަށް ވެއްޓުން: "މަރުވުމުގެ ޢަމަލު

އަދި . އެމީހާ މަރާލުމުގައި ކުއްވެރިނުވެއެއް ނުދާނެއެވެ، އެވަޅުގަނޑުކޮނުނު މީހާ
                        

ރާލިމީހާއޭބުނެ، އޭނާ މަރާލިމީހާ ކުއްވެރިވިއެއްކަމަކު، ކުއްވެރި އަކީ މަ: އެބަހީ 110
އަދި އެފަދަ މީހާ މަރުވީ ހަމަ . ޚުދު އެމީހާ އެކުށުން މިންޖެއްނުކުރެވޭނެއެވެ

  .ކަމާއި މެދު ދެބަސްވުމެއްނެތެވެ] ކުފުރުމަރުން[އަމިއްލައަށް 
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 رضي ا عنهޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ދެކިލައްވާ ގޮތާއި މިކަމުގެ މައްޗަށް ޢުމަރް 
  .)އިވާ ދަލީލް އިހުގައި ބަޔާންވެއްޖެއެވެގެ އަރިހުން އައިސްފަ

  
އޭނާ . ވީމާ ކުޑަކުއްޖާ ހިންގި ޢަމަލުވެސް މިއާއި އެއްގޮތްވެގެންވެއެވެ

 –ގެ ރަޙްމަތުން ސަލާމަތްވުމުންވެސް هللا –ރަސްގެފާނުކައިރިއަށް 
. އަދި އޭނާ މަރާލެވޭނޭގޮތްވެސް ރަސްގެފާނަށް ހުށަހެޅިއެވެ، އެނބުރިގޮސް
ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ޘަނާ  صلى ا عليه وسلم ގެ ރަސޫލާهللاއެހެނަސް 
  .)ތަޢުރީފްކުރެއްވިއެވެ: އެބަހީ. (ވިދާޅުވިއެވެ

  
މިއިން އަހަރެމެންނަށް ޘާބިތުވަނީ މިދެ ޢަމަލު ހަމައެކަނި ތަފާތުވަނީ އޭގެ ، ވީމާ

ދެންފަހެ ދީން މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ނަފްސު . ނިޔަތުގެ މައްޗަށްކަމެވެ
ވެރިކަމާއިއެކު ޤަތުލުކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަކުއްޖާއަށް މަދަހަ ޝަރަފު

މިއީ މުސީބާތުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހެއްކައިރީ . (ވިދާޅުވެވިފައިވެއެވެ
ފަހެ މިއީ އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާގެ .) ތިމާމެރުމަށް އެދޭމީހާ އާއި ޚިލާފަށެވެ

ށްވާ ޖަވާހިރެއްފަދަ ސާފު ވެގެންވުމުގެ މައްޗަހުއްދަޖާއިޒްކަމާއި، އެފަދަ ޢަމަލު 
  .ދަލީލެކެވެ

  
هللا އީމާންވި މީހުންނަށްވެސް ] ކުޑަކުއްޖާގެ ވެރިރައްބަށް[ހަމަމިފަދައިން 

ދީން ދޫކޮށްލާށޭ ނޫނީ [އެބައިމީހުންނީ . ޘަނާކިއުއްވިއެވެ) تعاىل(
ބުނެވުނުހިނދު، ދީން ދުނިޔޭގެމައްޗަށް ޚިޔާރުކޮށް، ] އަލިފާންގަނޑަށް ފުއްމާލޭށޭ

ހުރި އަލިފާނުގެ ތެރެއަށް ފުއްމާލައި ދީނަށް  އަނދައަނދާ
ފަހެ އެބައިމީހުންނާއި، ބެހޭގޮތުން ދާއިމަށް ކިޔެވޭނޭ . ނަޞްރުދިންމީހުންނެވެ
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އަދި އޭގައި އެބައިމީހުންނަށް . ބާއްވައިލެއްވިއެވެ تعاىلهللا ސޫރަތެއްވެސް 
  :އެބައިމީހުންގެ ނިމުން އޭގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ. ތަޢުރީފްކުރެވިފައިވެއެވެ

  
}...ملَه ّاتنرِي جتَج نا مهتتَح اراأل�ْه كزُ ذَلالْفَو الْكَبِري{  

ފަހެ . އް ދައުރުކުރާ ޖަންނަތްތަކެވެއެބައިމީހުންނަށް ވަނީ އޭގެދަށުން ފެންއާރުތަ[
  )111(.]އެންމެ ބޮޑުވެގެންވާ ކާމިޔާބީ އަކީ އެއީއެވެ

  
) މަތިވެރިވެގެންވީ(އަދި . އެހެންކަމުން ދީނަށްޓަކައި އެބައިމީހުން ފިދާވިއެވެ

  .  ކާމިޔާބީ އަކީ މިއީއެވެ
  

އަދި ފިރުޢައުނުގެ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ، ބޮލުފުނާ އަޅައިދެއްވާ ކަމަނާގެ 
ވާހަކަވެސް، ކުޑަކުއްޖާ އާއި އަޞްޙާބުލް އުޚްދޫދުގެ އަހުލުވެރިންގެ ޙާދިޘާއާއި 

މިދެ ޙާދިޘާގައިވެސް ވާ އަންހެންކަނބަލުން . އެއްގޮތްވެގެންވެއެވެ
މާނައީ އެކަމަށް . އަލިފާންގަނޑަްށ ފުއްމާލައްވާފައިވަނީ މަޖުބޫރެއްނެތިއެވެ

. އަލިފާންގަނޑަށް ފުއްމާލެއްވިއެވެ ޢަމުރުވެވުމުން އެއާއި ދެކޮޅުހެއްދެވުމެއްނެތި
މުގައި އެބޭކަނބަލުންގެ ނބަލުން އަލިފާންގަނޑަށް ފުއްމާލެއްއެހެންކަމުން އެބޭކަ

އަމިއްލަ ޢަމަލުފުޅުތަކާއި ގުނަވަންތަކުގެ ފުށުންވަނީ ސީދާ ސީދާ 
  .ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ
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އެއީ އެއުރެންގެ . ވާހަކަދެއްކިއެވެއަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ؟ ތުއްތުކުދީންވެސް 
މަންމަމެން އަލިފާންގަނޑަށް ފުއްމާލުމަށް ފަސްޖެހުނު ހިނދު އެކަމަށް 

އަދި ޙައްޤަށްޓަކައިމެނުވީ އެ ތުއްތުކުދީން ވާހަކަދެއްކުމަށް . ހިއްވަރުދެމުންނެވެ
  .އިރާދައެއްނުކުރައްވައެވެهللا 
  

މިދެހަދީޘަށް ބާރުދޭ ދަލީލްތައް އަހަރެމެންގެ ޝަރީޢަތުންވެސް ! ދަންނައެ
އަދި އަހަރެމެންގެ ޝަރީޢަތުގައި ޚުދު މި . އަހަރެމެންވާނީ އިހު ބަޔާންކޮށްފައެވެ

ގެ ކަލިމަ هللاއަދިކިއެއްހެއްޔެވެ؟ . ދެޙާދިޘާއަށް ވެސް ވަނީ ޘަނާކިޔެވިފައެވެ
ދަލީލެއް  އެއްވެސްކޮށްލުމާއި ޚިލާފަށް މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކައި ނަފްސު ޤުރުބާން
އެހެންކަމުން ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން . ޝަރީޢަތުގައި ވާރިދުވެފައެއް ނުވެއެވެ

ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މިދެޙަދީޘަކީވެސް އަހަރެމެންގެ ޝަރީޢަތުގެ 
  . ބައެކެވެ

  
 އެހެނަސް – އެއްފަހަރަކުނޫނެވެ ޢަމަލިއްޔާތު މީގެ އިތުރުން މިފަދަ

ޙާޟިރުގައި އަދި  صلى ا عليه وسلمއެތައްފަހަރެއްގެ މަތިން ނަބިއްޔާ 
. ނަބިއްޔާއަށްފަހު ޞަޙާބީންގެ ޙާޟިރުގައިވެސް ހިނގާފައިވާކަން ޘާބިތުވެއެވެ

    أمجعني رضي ا عنهم
  
  

ޢު ޢަދުއްވުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއަށް އެކަނިމާއެކަނި ވަދެގަތުމާއި މިމައުޟޫ
  އާއި ހުރިގުޅުން
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 ދައުރަކީ ބޮޑު އެންމެ އަދާކުރާ ]މަރާލުމުގައި[ ނަފްސު އޭނާގެ މުޖާހިދު
. ވަދެގަތުމެވެ ތެރެއަށް ސަފުތަކުގެ ޢަދުއްވުންގެ އުއްމީދެއްނެތި ސަލާމަތްވުމުގެ

 ދައުރެއް މަރުވުމުގައި އެމީހެއްގެއިހުވެސް ބަޔާންވެވުނުފަދައިން  އަދި
  . މަރާލިމީހެއްފަދައެވެ ނަފްސު އަމިއްލަ އަދާކޮށްފިމީހަކީ

 
އެހެންވިއެއްކަމަކު ޢަދުއްވުންގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެ އެމީހެއްގެ ނަފްސު 

ގެ ކަލިމަމަތިވެރިކުރުމުގެ هللا، ޤަތުލުކޮށްލުމުގައި ދައުރެއް އަދާކުރާ މީހާއަށްވެސް
މި ތަޢުރީފު އޭނާގެ . ޚާލިޞް ނިޔަތް ވާކަމާށްޓަކައި ތަޢުރީފުލިބިގެންވެއެވެ

ތިޔާރަށް އެނަފްސު ފިދާޮކށްލިގޮތާއި އަދި ހަޤުވަނީ، އޭނާ މައްޗަށް އެޙައް
އެހެނެއްކަމަކު މިހުރިހާ ޢަމަލެއްގެވެސް ފަރަޤަކީ . ފަރުވާލެއްނެތިއެވެ

އާއި ) 62.ޞ(އަދި ޢުމައިރް އިބްނު އަލް ޙައްމާމްގެ ޙާދިޘާ  )112(.ނިޔަތެވެ
އިން ޞަޙާބީންގެ ޢަމަލުތައް ) 64.ޞ(ނަސް އިބްނު ނަޟަރްގެ ޙާދިޘާ އަ

صلى ގެ ރަސޫލާ هللاއަދި އެފަަދ ޢަމަލުތަކަށް . އަހަރެމެން ވާނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ
އަރިހުން އެއްވެސް ކަހަލަ ފާޑުވިދާޅުވުމެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް  ا عليه وسلم

  . އެވެރިވާވެފައެއްނުވެ
  

                        
މިތާގައި ޝައިޚް މިބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ، ދަލީލުތަކަށް ބަލާއިރު އެފަދަ މީހާއަށް  112

އަދި އެ . އްދުކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ ނިޔަތަށްޓަކައިކަމެވެތަޢުރީފު ރަ
އެހެންކަމުން އޭނާ . ތަޢުރީފު އޭނާ މަރުވި ހަތިޔާރަށް ޝަރުޠުކުރެވިފައިނެތްކަމެވެ

އެބައިމީހުންގެ އަތުންތޯ، ނޫނީ އަމިއްލަހަތިޔާރުން  –މަރުވީ، ޢަދުއްވުންގެ ހަތިޔާރުން 
  . އްނުވާކަމެވެތޯ އާއިމެދު ފަރަޤެ) ބޮމުން(
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135   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

އަދި ޢިލްމުވެރިންވެސް މިފަރަޤު ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާން 
މިކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު . ކުރައްވާފައިވެއެވެ

  : ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اތައިމިއްޔާ 

  
އަދި އޫރުމަސް ، )ބުއިމާއި(ކެއުމާއި، އަދި ލޭ  )113(އަދި އަލްމައިތާ[...

އެއިން އަހަރެމެން . ނެވެ)ޙަރާމްވެގެން(ހަމަމިފަދައިން ވަނީ ) ކެއުން(
އެހެނަސް . މިނިވަންވެގެންވާ ޙާލު މިތަކެތި ކެއުމަކީ ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ

ހަތަރު އިމާމުންގެ ނަޟަރުގައި، އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ޖުމްހޫރު 
ރަތަށްޓަކައި މި ޟަރޫ، ޢިލްމުވެރިން ދެކިލައްވާގޮތުގައި ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ޙާލު

: ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اމަސްރޫޤް . ކެއުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ) ފަދަތަކެތި(
ތަކެތި ކެއުމަށް ) އެފަދަ(ބަނޑަށްޖެހި އަދި ދިރިހުރުމަށްޓަކައި [

ދެންފަހެ  –ޟަރޫރުވެއްޖެމީހާ، އެހެނަސް އެނުކައި ހުރެ މަރުވެއްޖެމީހާ 
އަދި މީގެ ސަބަބަކީ، އޭނާގެ މައްޗަށް .] އެފަދަމީހާ ނަރަކައަށް ވަންނާނެތެވެ

ވެފައިވާ ކާނާ އޭނާ ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ނަފްސު ހުއްދަކެއުމަށް 
އެހެންކަމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ނިމިދަނީ  )114(.މަރާލުމުގައި އެހީތެރިވާތީއެވެ

                        
  ކަތިނުލެވި މަރުވެފައިވާ ޖަނަވާރުގެ މަސް): الْميتَةَ(އަލްމައިތާ  113

އެހެނީ ކޮންމެހެން ޟަރޫރުވެއްޖެ އަދި ބަނޑަށްޖެހިފައިވާ ޙާލަތުގައި އެފަދަ މަސް  114
. އަދި މިއާއި ޚިލާފަށް އެކަން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. ކެއުމުގެ ޙަރާމްކަން ކެނޑިގެންދެއެވެ

ވަނަ އާޔަތުގައި މިތަކެތި ޙަރާމް  115ސޫރަތުގެ  النحل تعاىلهللا އެހެނީ 
އެހެނަސް ހައްދުންނެއްޓިގެންނުގޮސް، [...: ކުރެއްވުމަށްފަހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

) އެކެއުމަށް(ނުކިޔަމަންތެރިވުމަށް އަމިއްލަ ރުހުމެއްނެތި، ޟަރޫރަތަށް 
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އަދި މިއީ، މުޖާހިދު އޭނާގެ  –އަމިއްލަމަރުން މަރުވާ މީހާގެވެސް ޙާލަތެވެ 
އަދި އަނިޔާވެރި ވެރިމީހާ . ގޮތާއި ޚިލާފަށެވެ) ކަންތައް ކުރާ(ށް ނަފްސަ

އެހެނީ އޭނާ މުޖާހިދު  – ކުރިމަތީގައި ޙައްޤުބަސް ފާޅުކުރާ މީހާއާއި ޚިލާފަށެވެ
ގެ ދީނަށް هللاއޭނާ ގެ މަރުވުމުގައި ) އެހެނަސް(އަދި  –މަރާލިއެވެ 

  )115(].މަންފާއެއްވެއެވެ
  

  : ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اތައިމިއްޔާ  އަދިވެސް ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު
  
ގެ މަގުގައި އަހަރެންގެ ނަފްސު މަރާލުމަށް އަހަރެން هللا[އަދި [

އެހެނީ އޭނާ . އެއްޗެކެވެ) ޚާއްޞަނޫން(މި ބުނުމަކީ ޢާންމު .] އުއްމީދުކުރަމެވެ
ދެން ، ޢަމުރުކުރެއްވިކަންކޮށް އަދި އޭގެ ސަބަބުން އޭނާ ޤަތުލުވެއްޖެނަމަهللا 

 ،އެއީ މުސްލިމުންނަށް އެކަމުގައި ފައިދާވާނޭ. އެކުރީ ހެޔޮކަމެކެވެއެފަދަމީހާ 
ސަފުތަކުގެ ) ޢަދުއްވުންގެ(އެކަނިމާއެކަނި  –ބުރަ އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލައިގެން 

އޭނާ، ) އެފަދަ ހިނދެއްގައި(އަދި . ތެރެއަށް ވަދެގަނެގެންދާ މީހާފަދައިންނެވެ

                                                   
ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ އެއިލާހަކީ !) ދަންނާށެވެ(މަޖުބޫރުވެއްޖެމީހާ، ދެންފަހެ 

އެހެންކަމުން، އެފަދަ މީހާގެ މައްޗަށް ހުއްދަވެގެންވާ ކެއުން  .]ރަޙީމްވަންތަ އިލާހެވެ
ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން، މަރުވުމާއި ހަމަޔަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި ހުރުމުގެ މާނައަކީ، 

  . އަމިއްލައަށް މަރުވުމެވެ
) 26/182] (އަލް ފަތާވާ[ތައިމިއްޔާގެ ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު : ބައްލަވާ 115

  )2/525] (އަލް ފަތާވާ އަލް ކުބްރާ[އަދި 
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. އެވެ) ވެގެންވެ(މިކަން ހެޔޮ  ދެން –އޭނާ ޤަތުލުވާނޭކަމަށް ޔަޤީންވާނަމަ 
  :ބާއްވައިލެއްވެވިއެވެ تعاىلهللا މިފަދަ ޙާލަތްތަކަށް ) ހަމަކަށަވަރުން(އަދި 

}نمّاسِ والن نرِي مشي هَفْس� غَاءتاب ضَاةرم اللَّه اللَّهو وفءر ادببِالْع{  
 ނަފްސުތައް އެމީހުންގެ އެދި ރުއްސެވުމަށް ގެهللا ތެރޭގައި މީސްތަކުންގެ އަދި[

 ވެއޯގާވަންތަهللا  އަޅުތަކުންނަށް) އެއިލާހުގެ( އަދި. ވިއްކާލިމީހުންވެއެވެ
  )207 البقرة سورة (.]ވޮޑިގެންވެއެވެ

ޙާޟިރުގައިވެސް ބައެއް ) صلى ا عليه وسلم(އަދި ހަމަ މިފަދައިން، ނަބީ 
. ދެމިގަންނަވާފައިވެއެވެއަޞްޙާބު ބޭފުޅުން ޢަދުއްވުންގެ ސަފުތަކުގެތެރެއަށް 

އަރިހުން ) رضي ا عنه(އަދި ޢުމަރް އިބްނު އަލް ޚައްޠާބް 
މީހަކު ޢަދުއްވުންގެ ތެރެއަށް އެކަނިމާއެކަނި  )116(ރިވާވެފައިވާގޮތުގައި

ދެމިގަތްހިނދު، މީސްތަކުން އޭނާ އޭނާގެ އަމިއްލަ އަތުން ހަލާކުގެތެރެއަށް 
ނޫނެކެވެ، ެއހެނެއްކަމަކު އޭނާވަނީ : [އެއްލާލީއޭ ބުނުމުން، ޢުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ

  :ގައެވެމިފަދައިން ބަސް ވަޙީ ކުރެއްވި މީހުންތެރޭهللا އެބަޔަކާއި ބެހޭގޮތުން 
}نمّاسِ والن نرِي مشي هَفْس� غَاءتاب ضَاةرم اللَّه اللَّهو وفءر ادببِالْع{  
 ނަފްސުތައް އެމީހުންގެ އެދި ރުއްސެވުމަށް ގެهللا ތެރޭގައި މީސްތަކުންގެ އަދި[

 ވެއޯގާވަންތަهللا  އަޅުތަކުންނަށް) އެއިލާހުގެ( އަދި. ވިއްކާލިމީހުންވެއެވެ
  )207 البقرة سورة(.]ވޮޑިގެންވެއެވެ

                        
 އަރިހުން رضي ا عنهއިބްނު އަބީ ޙާތިމް، މުޣައިރާ ބިން ޝިޢްބާ : ރިވާކުރެއްވީ 116
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އެފަދަ މީހާ އޭނާއަށް އަމުރު ވެވިގެންވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ) މިއާއި ޚިލާފަށް(
ޢަމަލުކޮށް އޭގެ ސަބަބުން އޭނާ ހަލާކުގެތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެކަމުގައިވާނަމަ، 

އަދި އެފަދައިން . ދެންފަހެ އެފަދަ މީަހކީ ނުބައި ޢަމަލުކޮށްފިމީހެކެވެ
އެއީ މިޘާލަކަށް ޖުނުބުވުމުގެ ސަބަބުން . ކުރުމުގެ ސަބަބުން ފާފަކޮށްފިއެވެޢަމަލު

ފިނި ފެނުން، އޭނާ އޭގެ ސަބަބުން މަރުވާނެކަން އެނގޭޙާލުވެސް ޣުސްލު 
ކުރާމީހާ ނުވަތަ ރޯދަމަހު އޭގެ ސަބަބުން އޭނާ މަރުވެދާނެ ހިނދެއްގައިވެސް 

  )118(،)117(.]ރޯދަހިފާ މީހާފަދައެވެ
  

ގެ ކަލިމަ މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކައި މުޖާހިދަކަށް هللا؛ ންޖެހެއެވެފަހެ ދަނެގަންނަ
އަދި ބަޔާންވެވުނު . ކުރެވޭ އެންމެ މަތިވެރިކަމަކީ ދީން ރައްކާތެރިކުރުމެވެ

ކަމާއި ހުއްދަދަލީލްތަކުން މުޖާހިދަކު އޭނާގެ ނަފްސު ދީނަށްޓަކައި ފިދާކޮށްލުމުގެ 
  –އަދި އެހެންނަކުންނެއް ނޫނެވެ  –މެދު އެއްވެސް ޝައްކަކަށް ތަނެއްނުދެއެވެ 

އަދި މިކަންތައް . އެއީ އެހާމެ މާތްވެގެންވާ ޢަމަލެއްކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްދެއެވެ
ގެ ޞަޙާބީންގެ ޢަމަލުފުޅު ތަކުން ސާފުކޮށް  صلى ا عليه وسلمނަބީ 

ދުގެ ދުވަހު ނަބިއްޔާ ދިފާޢުކުރެއްވި އެއީ އެބޭފުޅުން އުހު. ބަޔާންވެގެންވެއެވެ
އެއީ . ގެ ޙާދިޘާއިންވެސް މެއެވެ رضي ا عنهއަދި އަބޫ ދުޖާނާ . އެވެހިނދު

                        
  )25/279] (މަޖުމޫޢު އަލް ފަތާވާ: [ބައްލަވާ 117
ފައިދާއަށްޓަކައި  އިބްނު ތައިމިއްޔާގެ މިބަސްފުޅަށް ވިސްނައިފިމީހަކަށް، ދީނީ 118

ޖިހާދުގެ ތެރޭގައި ނަފްސަށް ގެއްލުންވާފަދަ ކަމެއް ކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަމާއި، އޭގެ 
މަތިވެރިކަމާއި އަދި ޖިހާދުނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ނަފްސަށް ގެއްލުންވާފަދަ ކަންކަން 

  .ކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވާކަމުގެ ފަރަޤު ވަރަށް ސާފުކޮށް ފަހުމްވާނެއެވެ
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. ހިނދެވެއިންސާނީ އައްޑަނައަކަށް ވެވަޑައިގަތް  އަބޫ ދުޖާނާ ނަބިއްޔާއަށްޓަކައި
 )119(.އަދި މިވާހަކައަކީ ސީރަތުގެ ފޮތްތަކުގައި މަޝްހޫރުވެގެންވާ ވާހަކައެކެވެ

އި ޚާއްޞަވެގެންވާ ޢަމަލެއްކަމަށް ބުނުމަށް އަދި މިއީ ހަމައެކަނި ނަބިއްޔާއަށްޓަކަ
  .އެއްވެސް ޚާއްޞަދަލީލެއް ވާރިދުވެފައެއްނުވެއެވެ

  
ކެކިއަރަމުން އަންނަ : [ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اއަދި އިމާމް އިބްނު ޙަޒަމް 

ޢަދުއްވުންގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެ އަދި ޤަތުލުވުމަށް ދާންދެން ދެމިހުރި މީހާއާއި 
އަދި އަބޫ މޫސާ އަލް ) رضي ا عنه(އަލް އަންޞާރީ  މެދު، އަބޫ އައްޔޫބު

އަދި ޞަޢްޙަ ... ވެސް ފާޑުކިއުއްވާފައެއްނުވެއެވެ) رضي ا عنه(އަޝްޢަރީ 

ގެ އަރިހުން ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން  صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ  هللاގޮތުގައި 
އި ހިނިވަރުަނ ކުރައްވަނީ ކޮންސަބަބަކާهللا އަޅާގެ މައްޗަށް [ބޭފުޅެއް، 
އަޅާ : [ދެންނެވުމުން، ޙަދީޘް ކުރެއްވިކަމަށް ރިވާވެގެންވެއެވެ] ހުރެކަމަށްތޯ

އެހިނދު އެ .] ދަގަނޑު ދަހަނާއާއި ނުލައި ޢަދުއްވުންގެ ތެރެއަށް ދެމިގަތުމެވެ

                        
. ޝަހީދުވެފައިވަނީ އަލްޔަމާމާ ހަނގުރާމައިގައެވެ رضي ا عنهބޫ ދުޖާނާ އަ 119

ޝަހީދުވީ ދުޝްމަނުންގެ ކިއްލާގެ ވަށާ ފާރުމަތިން ފުއްމާލެއްވުމަށްފަހު، ފައި 
މި . ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާ ޙާލުވެސް ހަނގުރާމަކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ

އެފާރުމަތިން މާސާޅަނގައިގާ  ވެސް رضي ا عنهހަނގުރާމައަކީ އަލް ބަރާއު 
  . އެއްލާލެވުނު ހަނގުރާމައެވެ) އަމިއްލަފުޅަށް އެދިގެން(
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ޞަޙާބީ އޭނާގެ ދަގަނޑުދަހަނާ ބާލުއްވައި، ޤަތުލުވުމާއި ހަމަޔަށް ޢަދުއްވުންގެ 
   )120(.]ދެމިގެންނެވިއެވެ) ދެއްވަމުންޙަމަލާ(ތެރެއަށް ) ސަފުތަކުގެ(
  

 އެމީހެއްގެ) ފައިދާއަށްޓަކައި މަންފާއާއި( މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި މުސްލިމުންގެ، ވީމާ
، ވެގެންވާ ފަދައިންހުއްދަ ޤަތުލުކޮށްލުން ފަރާތުން ޢަދުއްވުންގެ ނަފްސު

 ފިދާކޮށްލުންވެސް) އަމިއްލައަށް އޭނާ( ނަފްސު އޭނާގެ ސީދާގޮތުގައި
  .ވެގެންވެއެވެހުއްދަ
  

                        
  )7/294] (އަލް މުޙައްލާ: [ބައްލަވާ 120
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  ތަޢާރަފް ޝަހީދެއްގެ
  

ކިޔެނީ ) ޝަހީދެކޭ( ންޝަހީދަކަށް އެފަދައި رمحه اއިމާމް އައްނަވަވީ 
  :ކީއްވެގެންކަން ބަޔާން ކުރައްވަމުން ހަތް ކަމެއް ވިދާޅުވިއެވެ

އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ އޭނާ ޖަންނަތަށް ވަންނާނެކަމަށް هللا  .1
 . ވަޑައިގެންވާތީ 121]ހެކިވެ[

އޭނާގެ ވެރި ރައްބު ހަޟުރަތުގައި ) ދުނިޔޭގައި ޤަތުލުވެގެން ދިޔަޔަސް( .2
 އޭނާ ދިރިހުންނާތީ

] ހެކިވެ[ރަޙްމަތުގެ މަލާއިކަތާ އޭނާގެ ފުރާނަ ނެންގެވޭ ހިނދު  .3
 ވަޑައިގަންނަވާތީ

] ހެކިވާ[އާޚިރަތްދުވަހު އޭނާ އަކީ އުއްމަތް ތަކުގެ މައްޗަށް  .4
 މީހެއްކަމުގައިވާތީ

 ވާތީ]ހެކި[އަދި ހެޔޮނިމުން ބޭރުފުށުން އޭނާގެ އީމާނާއި  .5

 ވާތީ، މިއީ ޢާންމުކޮށް ބުނާނަމަ އޭނާގެ ލޭ] ހެއްކެއް[އޭނާގެ މަރަށް  .6

 ވެގެންދާތީ] ހެކި[އޭނާގެ ރޫޙަށް ވަގުތުން ޖަންނަތް  .7

  
ަޝހީދެއްގެ މަޤާމަށް ވާސިލުވެވޭ ސާދަ ކަމެއް  رمحه اއަދި އިބްނު ޙަޖަރު 

  . ގެ މަގުގައި ޤަތުލުވުމެވެهللاމީގެތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމީ . ލިއުއްވާފައިވެއެވެ
  

                        
  ])ހެކިވުން[ޝަހާދަތުގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ :ނޯޓް(  121
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ފިޤުހު އިލްމުވެރިން ޝަހީދެއްގެ ޝަރުޢީ ތަޢާރަފް ބަޔާން ކުރައްވަނީ 
  :އަންނަނިވިގޮތްތަކަށެވެ

  
  

  :ޙަނަފީ ޢިލްމުވެރިން
  

: ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި ވެއެވެ]ޙާޝިޔާ[، ارمحه އިބްނު ޢާބިދީން 
ނުވަތަ ހަނގުރާމައިގެ . މުޝްރިކުން ޤަތުލުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ) ޝަހީދަކީ[...(

ތެރޭގައި މަރުވެފައިވަނިކޮށް ފެނި، އަދި އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ބޭރުފުށުގެ 
ނޫނީ  –މިޘާލަކަށް ލޮލުން ލޭއައުން  –ނޫނީ ފޮރުވިފައިވާ ޒަޚަމެއް ، ޒަޚަމެއް

  )122(.]މިފަދަ ކަމެއް ފާޅުވެފައިވާ މީހާއެވެ
  

ގެ هللاބާޣީން، ނުވަތަ ) ޝަހީދަކީ: [...(ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اއަދި އައްޒައިލަޢީ 
ޙައްދުން ނައްޓާފައިވާމީހުން، ނުވަތަ މަގުފޭރޭމީހުން ޤަތުލުކޮށް، އެކަމުގައި 

ނާއި ]ޢަދުއްވުން[ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ) އޭނާގެ ޤަތުލުވުމުގައި: އެބަހީ(
ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ) ޤަތުލުވުމަކީ: އެބަހީ(އެކަމަކީ .] ޤުޅުމެއްވާ މީހާއެވެ

އަދި އެމީހެއްގެ މަރު . ނުސީދާގޮތުން ވީކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ޝަހީދެކެވެ
  )123(.]ޢަދުއްވުންނާއި ގުޅުމެއްނުވާ މީހުންނަކީ ޝަހީދެއްނޫނެވެ

                        
ފަތްޙުލް {] އަލް ޢިނާޔާ[އަދި ، )2/268] (ޙާޝިޔާ އިބްނު ޢާބިދީން: [ބައްލަވާ 122

  )2/142(} މަތީ ތަފްޞީލްގެޤަދީރްގެ އަރި
  )2/211] (އަލް ބަޙްރު އައްރާއިޤް[އަދި ) 1/247] (ތަބްޔީން އަލް ޙަޤާއިޤް[ 123
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  :މުވެރިންމާލިކީ ޢިލް

  
އެފަދަ : [...ގައި ވިދާޅުވިއެވެ]އައްޝަރްޙް އަލް ކަބީރް[ رمحه اއައްދަރުދީރް 

އޭނާ . މީހާއަކީ ޢުދުވާނުންނާ ހަނގުރާމަކުރަނިކޮށް ޤަތުލުވާ މީހާއެވެ
ޤަތުލުވެފައިވަނީ، މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް އަރައިގެންފައިވާ ޢުދުވުާނންގެ އަތުން 

ވަތަ އޭނާއަށް ނޭގިހުއްޓާ ހަނގުރާމަ ނުކުރަނީސް ނު. ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ
ޢަދުއްވުންގެ (ނިދީގައިވަނިކޮށް ) އޭނާ މަރުވީ(ނުވަތަ . ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ

ކާފަރެއް ކަމުގައި ) އޭނާ ޤަތުލުވީ(ނުވަތަ އޭނާ .) އަތުންކަމުގައިވަޔަސްމެއެވެ
ޤަތުލުވީ  ނުވަތަ އޭނާ. ހީކޮށް މުސްލިމެއްގެ އަތުން ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ

އަށް އޭނާގެ ކަނޑިން ނުވަތަ ލަވެފައި ނޫނީ އޮޅިގެން އޭނާ އަމިއްއަހެއްގެ ދަށު
ނުވަތަ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ވަޅުގަނޑެއްގެ . ކުން ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެދުންޏަ

ތެރެއަށް ވެއްޓުމުގެ ސަބަުބން ނުވަތަ އުސްބިނާއެއްގެ މަތިން 
  )124(.]ވެއްޓުނުކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ

  
  

  :ޝާފިޢީ ޢިލްމުވެރިން
  

: އަކީ) ޝަހީދު(ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެފަދަ މީހާ  رمحه اއިބްނު ޙަޖަރު 
ކާފަރުންނާއި ދެކޮޅަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އެކު ހަނގުރާމަކުރުމުގެތެރޭގައި، [

                        
  )1/425] (އައް ޝަރްޙް އަލް ކަބީރް: [ބައްލަވާ 124
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އެބައިމީހުންނާއި ދިމާލަށްގޮސް އޭނާގެ ފުރަގަސް ނުދައްކާ ޙާލު،  
  )125(.]ޤަތުލުވާމީހާއެވެ

  
) އެއީ: [...(ލް މުޣްނީ އަލް މުޙްތާޖްގައި ބަޔާންކުރައްވާފަވެއެވެއަދި އަ

ގެ ކަލިމަ އެންމެމަތިވެރިކޮށް އަދި هللاދުނިޔެވީ އެއްވެސް އެދުމެއްނެތި 
ކާފަރުންގެ ކަލިމަ އެނެްމ ނިކަމެތިކޮށްލުމަށްޓަކައި އެބައިމީހުންނާއި 

ޙާލު  ދިމާލަށްގޮސް، އަދި އެބައިމީހުންނަށް އޭނާގެ ފުރަގަސް ނުދައްކާ
  )126(.]ހަނގުރާމަކުރަނިކޮށް ޤަތުލުވާމީހާއެވެ

  
  

  :ޙަންބަލީ ޢިލްމުވެރިން
  
ޝަހީދަކީ ހަނގުރާމައިގެ : [...ގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ]ކިޝާފް އަލް ޤިނާޢު[

ވަގުތު ކާފަރުންނާއި ހަނގުރާމަކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 
   )127(.]ޤަތުލުވާމީހާއެވެ

  
އެހެންކަމުން ޝަހީދެއްގެ ހަތިޔާރު : [...ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اއިބްނު ޤުދާމާ 

އޭނާގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑާއި ދިމާލަށް އައިސް އަދި އޭގެ ސަބަބުން 
                        

  )6/129] (ފަތުޙް އަލް ބާރީ: [ބައްލަވާ 125
  )1/350] (މުޣްނީ އަލް މުޙްތާޖް: [ބައްލަވާ 126
  )2/113](ޤިނާޢުޝާފް އަލް ކި: [ބައްލަވާ 127
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ޤަތުލުވެއްޖެނަމަ ދެން އެފަދަ މީހަކީ ޢަދުއްވުންގެ އަތުން ޤަތުލުވެފައިވާ 
އެއް ގެ ޞަޙާބީ صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللا ،އަބޫ ދާވޫދު... މީހެއްފަދައެވެ

ޖުހައިނާގެ ހިސާބުގަނޑަށް އަހަރެމެން ޙަމަލާ : [އަރިހުން ރިވާކުރެއްވިއެވެ
ދެން މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ޢަދުއްވުންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ . ދިނީމެވެ

އެކަނޑިން އޭނާގެ ) އެހެނަސް(ފަހަތުންގޮސް އޭނާގެ ކަނޑި ހޫރާލިއެވެ، 
 صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللا ދެން. އަމިއްލަ ގައިގާ ޖެހި ޒަޚަމްވިއެވެ

ދެން މީސްތަކުން !] އޭ މުސްލިމުންނޭވެ ކަލޭމެންގެ އަޚާއެވެ: [ގޮވާލެއްވިއެވެ
ދެން . އޭނާ މަރުވެއްޖެއެވެ) އެހެނަސް. (އޭނާގެ ކައިރިއަށް އަވަސްވެގަތެވެ

އޭނާގެ ލެއިން ފޯވެފައިވާ ހެދުމުގައި އޭނާ  صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللا
އެހެންކަމުން މީސްތަކުން . އި އޭނާގެ މައްޗަށް ނަމާދުކުރެއްވިއެވެއޮޅާލައްވަ

ޙަދީޘް ] އޭނާ އަކީ ޝަހީދެއްތޯއެވެ؟! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ : [ސުވާލުކުރިއެވެ
އަދި ތިމަން ނަބިއްޔާ އަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ވާ . އާއެކެވެ: [ކުރެއްވިއެވެ

  )129(])128(.]]ހެކިވެރިއެކެވެ
  
  
  
  
  

                        
  )2539(ސުނަން އަބީ ދާވޫދް  128
  )2/206] (އަލް މުޣްނީ: [ބައްލަވާ 129
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  ޚުލާސާ
  

ޝަހީދެއްގެ ތަޢާރަފުން، ބަޔާންވެވުނު ދަލީލްތަކުން ޘާބިތުކޮށްދެނީ 
ޖުމްހޫރު  – ޙަނަފީ ޢިލްމުވެރިން ފިޔަވައި –ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން 

މީހަކީ ޝަހީދެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި [ޢިލްމުވެރިން ދެކިލައްވަނީ 
މިއާއި ޚިލާފަށް . ކަމެވެ] އެމީހެއް ޤަތުލުވީ ކާކުގެ އަތުންތޯ ބަލާކަށް ނުޖެހޭ

މުޝްރިކުން އަތުން ޤަތުލުވާ، ) ހަމައެކަނި(ޙަނަފީން ބަޔާންކުރައްވަނީ ޝަހީދަކީ 
  .ޤަތުލުވާމީހާކަމެވެ) ޢަދުއްވުންގެ އަތުން(ނޫނީ ހަނގުރާމައިގެ މައިާދނުގައި 

  
. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސް މިކަމުގައި އިސްވެގެންވެއެވެ! ދެންދަންނައެ

) ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް(ބުނުމަށް ރައްދުދެވެނީ ދެ ޞަޙީޙު  އަދި ޙަނަފީންގެ
ގެ އަރިހުން ރިވާވެފައިވާ  رضي ا عنهގައި ސަލަމާ އިބްނު އަލް އަކްވަޢު 

  : ޙަދީޘްއެވެ
  
 ثم، خيرب إىل صلى ا عليه وسلم النيب مع خرجنا( :قال، رضي ا عنه األكوع بن سلمة عن
: قالوا؟ السائق هذا من: عليه وسلم صلى ا ا رسول: فقال( وفيه، )...احلديث ذكر
 لوال ا �يب يا وجبت: القوم من رجل قال، رمحه اي: قال – سلمة أخو - األكوع بن عامر
 ويرجع ليضربه يهودي ساق به فتناول، قصرياً عامر سيف كان القوم تصاف فلما، به أمتعتنا
 ا رسول رآ�ي: سلمة قال، قفلوا فلما: قال، منه فمات، عامر ركبة عني فأصاب سيفه ذباب

 زعموا وأمي أبي فداك: له قلت؟ لك ما: قال، بيدي آخذ وهو شاحباً صلى ا عليه وسلم
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 احلضري بن وأسيد وفالن وفالن فالن قاله: قلت؟ قاله من: قال! ؟عمله حبط عامراً أن
 بني ومجع، ألجرين له إن، قاله من كذب: صلى ا عليه وسلم ا رسول فقال، األ�صاري
  .)جماهد جلاهد إ�ه، إصبعيه

  
ޅެން ކިއުމުގައި : [(ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ صلى ا عليه وسلمނަބިއްޔާ [...
އެއީ : [މީސްތަކުން ދެންނެވިއެވެ] ދުއްވަން އެއިންނެވީ ކާކުހެއްޔެވެ؟) ޖަމަލު

އޭނާއަށް هللا : ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.] ޢާމިރް އިބްނު އަލް އަކްވަޢު އެވެ
އޭނާގެ : [މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ދެންނެވިއެވެ.] ރަޙްމަތްލައްވާށިއެވެ

ލިޔެވުނީތޯއެވެ؟ އޭނާއާއި އެކު ހޭދަކުރުމަށް އަހަރެމެންނަށް ) ޝަހާދަތް(ޗަށް މައް
. ދެން އަހަރެމެނަށް ޚައިބަރަްށ ދެވުނެވެ!] އިތުރު ވަގުތުކޮޅެއް ލިބޭނޭނަމައެވެ

އެހެންކަމުން ހަނގުރާމައިގެ ސަފުތައް . ... އަދި އެތަން ޚިޞާރުކުރީމުއެވެ
ޢާމިރުގެ ކަނޑި ، )ފެށުނުހިނދު ހަނގުރާމަ(އެތުރި ) ޙަމަލާ ދިނުމަށް(

ކުރުވުމުން، ޔަހޫދީއެއްގެ ފައިގާ ޖެހުމަށް ޙަމަލާ ދެއިްވ ހިނދު، ކަނޑީގެ ތޫނު 
. އަދި ކަކޫ ޒަޚަމްވިއެވެ. މިޔަ އައިސް ޖެހުނީ ޢާމިރްގެ އަމިއްލަ ހަށިކޮޅުގައެވެ

ގެ هللاހަނގުރާމައިން އެނބުރިއައި މަގުމަތީ .  މީގެ ސަބަބުން އޭނާ މަރުވިއެވެ
) ހިތާމަވެރިވެފައި ވަނިކޮށް(އަށް އަހަރެން  صلى ا عليه وسلمލާ ރަސޫ

: ދެން އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިއްޕަވައި ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ފެނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ
: އަހަރެން ދެންނެވީމުއެވެ] ތިބާއަށް އުދަގޫ ކުރަނީ ފަހެ ކޮންކަމެއްހެއްޔެވެ؟[
މީސްތަކުން !  އަށްޓަކައި ފިދާވާށިއެވެއަހަރެންގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ތިނަބީ[
.] ބުނަނީ ފަހެ، ޢާމިރުގެ ޢަމަލުތައް ވަނީ ގެއްލިނެތިގެނޭއެވެ) ގެބައެއް(

އެހެން އެބުނާބައެއްނަމަ : [ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ صلى ا عليه وسلمނަބިއްޔާ 
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އެހިނދު .] އެހެނީ ޢާމިރުއަށް ދެ އަޖުރު ލިބިގެންވެއެވެ. އެވަނީ އޮޅުމެއްގައެވެ
: އަދި އިތުރަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ދެ އިނގިލިފުޅުން އެ އިޝާރާތްކުރެއްވިއެވެ

އަދި . ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރި މުޖާހިދެކެވެ) ގެ މަގުގައިهللا(އޭނާއަކީ [
  )130(.]މިންވަރުވެފައިވަނީ މަދު ޢަރައްބަކަށެވެ) ހެޔޮ ޢަމަލެއް(ޢާމިރު ކުރިފަދަ 

  
އަބޫ ) އިހު ބަޔާންވެވުނު(އް ރިވާއަކީ؛ ބާރުދޭ އަނެ އަދި މިކަމުގެ މައްޗަށް

ގެ ޞަޙާބީއެއްގެ އަރިހުން  صلى ا عليه وسلمގެ ރަސޫލާ هللاދާވޫދު، 
ގެ هللاއޭ : [މީސްތަކުން ސުވާލުކުރިއެވެ: [...ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްއެވެ

އަދި . އާއެކެވެ: [ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ] އޭނާ އަކީ ޝަހީދެއްތޯއެވެ؟! ރަސޫލާއެވެ
  )131(.]]ބިއްޔާ އަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ވާ ހެކިވެރިއެކެވެތިމަން ނަ

  
ޤަތުލުވާންޖެހޭނީ ޢަދުއްވުންގެ [ ،ޝަހީދެއްކަމަށް ވުމަށް ،މުޖާހިދު، މިއިން

. ކަމަށްބުނެ އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ކަނޑަނޭޅޭނޭކަން ސާފުވެއެވެ] ހަތިޔާރުން
ޓަކައި ގެ ކަލިމަ އެންމެ މަތިވެރި ކުރުަމށްهللاއެހެންނެއްކަމަކު، ޝަހީދަކީ 

އަދި . ހަނގުރާމަކޮށް، މައިދާނުގައި ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކުންވެސް ޤަތުލުވާމީހާއެވެ
  .އެފަދަ ކޮންމެ މީހަކީ ޙަޤީޤީ ޝަހީދެކެވެ

  

                        
، 1802(އަދި މުސްލިމް ) 5972، 5796، 3960(އަލް ބުޚާރީ : ބައްލަވާ 130

  )7/466] (ފަތްޙް އަލް ބާރީ[އަދި ، )1801
  )2539(ސުނަން އަބީ ދާވޫދް  131



 އަމިއްލަމަރާއި އިސްތިޝްހާދީގެ ފަރަޤު: ންވަނަބައިތި

149   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

ބައެއްމީހުންނަށް ފިދާއީ ޙަމަލާގައި މުޖާހިދު އޭނާގެ ނަފްސު ޤަތުލުކޮށްލާތީ 
ނައްތާލުމަށްޓަކައި މިއޮޅުން . ޔާމެދު ޝައްކު އުފެދެއެވެހުއްދައެކަމުގެ 

ޝަރީޢަތުގައި ބޭރުފުށުން އެއްގޮތް ދެ ޢަމަލެއް، އެހެނަސް ނިޔަތް ބަދަލުވުމުގެ 
  :މިޘާލަކަށް. ސަބަބުން އޭގެ ޙުކުމްވެސް ބަދަލުވެގެންދާކަން ބަޔާންކުރެވިދާނެއެވެ

  
މީހަކާއި އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާ އަންހެނަކާއި ކައިވެނިކުރުމަކީ  •

ފަށްކެނޑުމުގެ ނިޔަތުގައި ކައިވެނިކުރުމަކީ  އެހެނަސް. ކަމެކެވެހުއްދަ
  .ޙަރާމްކަމެކެވެ

. ގެ ކަލިމަ މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކައި ޖިހާދުކުރާމީހަކީ މުޖާހިދެކެވެهللا •
އެހެނަސް ކަންދެއްކުމަށްޓަކައި ހަނގުރާމަކުރާ މީހަކީ ނަރަކަޔަށް ލެވޭ 

  .ފުރަތަމަ މީހާއެވެ
. ޤަތުލުވެއްޖެ މީހަކީ ޝަހީދެކެވެތިމާ އަމިއްލަޔަށް އޮޅުމަކުން ޒަޚަންވެ  •

އެހެނަސް ހަނގުރާމައިގައި ލިބޭ ޒަޚަމަކަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން 
  .އަމިއްލަޔަށް މަރުވާމީހާ ވަނީ ނަރަކައިގައެވެ

  
: މި ހުރިހާ މިޘާލެއްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ އަންނަނިވި ޙަދީޘްގެ މައްޗަށެވެ

އެހެންކަމުން ...] ޗަށެވެޢަމަލުތަކުގެ އަޖުރު ބިނާވެގެންވަނީ ނިޔަތުގެ މައް[
ޝަހީދުވުމުގެ ޙުކުމް ޤަތުލުކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގާ [ނިޔަތް ޚާލިޞްވެގެންވާނަމަ 

ނުބައި ނިޔަތެއްގެ . ގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެނެއް ނުވާކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ]ފަރާތު
. މަތީގައި ވަނިކޮށް ޢަދުއްވުންގެ އަތުން ޤަތުލުވާމީހާއަށް ނަރަކަ މިންވަރުވެއެވެ

އެފަދައިން ޖިހާދުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ތަދެއް ނުވަތަ ޒަޚަމެއްގެ ސަބަބުން  ހަމަ
އަދި އިޚްލާސްތެރި . އަމިއްލައަށް މަރުވާ މީހާއަށްވެސް ވަނީ ނަރަކައެވެ

އޭނާ ޤަތުލުވީ . ނިޔަތެއްގެ މަތީގައި ވާހިނދު ޤަތުލުވާމީހާ ވަނީ ޖަންނަތުގައެވެ
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އޭނާގެ އަމިއްލައަތުން  ޢަދުއްވުންގެ ޙަމަލާއަކުން ނުވަތަ އޮޅުމަކުން
އަދި ދީނުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި . ކަމުގައިވިޔަސް އޭގައި ފަރުވާލެއްނެތެވެ

އެއީ . އެމީހެއްގެ ޤަތުލުވުމަށް އަމިއްލައަށް އެހީތެރިވާ މީހާ ވަނީ ޖަންނަތުގައެވެ
  .އަޞްޙާބުލް އުޚްދޫދުގެ ޙަދީޘްގައިވާ ކުޑަކުއްޖާ ފަދައިންނެވެ

  
  

  ފްތަޢާރަ  އަމިއްލަމަރުގެ
  

) އެއީ: [(ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ޢާލިމުން ވިދާޅުވިއެވެ
އިންސާނެއް އޭނާ އަމިއްލައަށް އެހެން އެއްވެސް ވަސީލަތެއްބޭނުންކޮށްގެން 

ރުޅި އައުމުގެ ސަބަބުން : [އަންެއބައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވިއެވެ.] މަރުވުމެވެ
ން މީހަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބު

ކަށް އެމީހަ: [ލްމުވެރިން ވިދާޅުވިއެވެއަދިވެސް އެހެން ޢި )132(.]މަރުވުމެވެ
ދިމާވާ ދުނިޔެވީ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން އެމީހެއްގެ ނަފްސު ހަލާކުގެ ތެރެރެއަށް 

  .]އެއްލާލާމީހާއެވެ
  

  :ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ تعاىلهللا 

                        
މިފަދަ ... އްކުން، ތަދު، މީގެ ތެރޭގައި، ހާސްވުން، ބަނޑުހައިވުން، ކަރުހި 132

  .މިފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ
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 عدوا�ًا ذَلك يفْعلْ ومن  *رحيما بِكُم كَان اللَّه إِنّ أَ�ْفُسكُم تَقْتُلُوا وال...{
  }يسريا اللَّه علَى ذَلك وكَان �َارا �ُصليه فَسوف وظُلْما

ކަލޭމެންނަށް هللا ހަމަކަށަވަރުން . ކަލޭމެންގެ ނަފްސުތައް ނުމަރާށޭވެ[
އި އަނިޔާވެރިވުމުގެ ސަބަބުން އަދި ޢުދުވާން ވުމުގެ ސަބަބުންނާ. ރަޙީމްވަންތައެވެ

އެފަދަމީހާ އަނދައަނދާ ހުރި ނަރަކަޔަށް هللا އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފިމީހާ، ތިމަން 
ގެ މައްޗަށް هللا އަދި އެކަން ކުރުން ތިމަން . ލައްވާހުށީމުއެވެ

  )133(.]ފަސޭހަވެގެންވެއެވެ
  

އަދި މި : [މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اއިމާމް އަލް ޤުރުތުބީ 
އާޔަތުން ދޭހާވާ މާނައާއި މެދު ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އިޖްމާޢުވެފައެވެ؛ އެއީ 

އަދި . އެކަކުއަނެކަކު މެރުން ޙަރާމްވެގެންވާކަމެވެ) މުސްލިމުން(މީސްތަކުން 
ގެ ޙަރާމްކަން އަމިއްލަމަރު ވުމު ދުނިޔެވީ އެދުމަކަށްޓަކައިއޭގެ ބޭރުފުށުމާނައިގާ 

ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ނަފްސު ނުރައްކަލާއި ހަލާކުގެ ތެރެއަށް . އެކުލެވެއެވެ
އަދިވެސް މީގައި . ވެއްޓޭފަދަގޮތަކަށް މުދާހޯދުމުގެ ޙަރާމްކަން އެކުލެވެއެވެ

 ރުޅީގެ ސަބަބުންނުވަތަ  ހިތާމައިންތިހާ [އެކުލެވިގެންވާ އަނެއް މާނައަކީ 
އެހެން ކަމުން މިހުރިހާކަމެއްވެސް . މިއެވެ ]އަމިއްލަ ނަފްސު ނުމަރާށެވެ

  )134(.]މިއާޔަތުގައި އެކުލެވެއެވެ
  

                        
  29،30އައްނިސާ  133
  )5/156](ތަފްސީރް އަލް ޤުރުޠުބީ: [ބައްލަވާ 134
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ޝަރީޢަތުގެ : [ފަހެ އެހެންކަމުން މިޙަރާމް ވެގެންވާ އަމިއްލަމަރުގެ ތަޢާރަފަކީ
ބަޔާންވެފައިވާ ޙައްޤު ) ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން: އެބަހީ(ނައްސުތަކުން 

  .] ޤަތުލުކުރުމެެވ އިސްލާމީ ސަބަބަކާނުލައި އެމީހެއްގެ ނަފްސު
  

ސަބަބަކަށްޓަކައި އަމިއްލަމަރުވުމުގެ ) ޙައްޤުނޫން(އަދި ކުރިން ބަޔާންވެވުނު 
ޙުކުމަކީ ބޮޑުފާފައެއްކަމާއި އަދި އެފަދަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ނަރަކައި ގެ ޢަޒާބު 

  .ޙައްޤުވެގެންވާކަމާއި މެދު ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ
  

ނެއްނޫނެވެ؛ އިސްލާމްދީން ވަނީ އަމިއްލަމަރު ވުމުގެ އިތުރުން އެހެންނަކުން
އެއީ . އެއަށް މަގުފަހިވާ، އެއަށް ވެުރ ލުއި ކަންކަންވެސް ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ

އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުސީބާތެއްގެ ސަބަބުން މަރުވުމަށް މިޘާލަކަށް 
  : އަންނަނިިވ ޙަދީޘުން ޘާބިތުވެއެވެ އަދި މިކަން. އެދި ދުޢާކުރުންފަދަ ކަންކަމެވެ

  
ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުވެސް، [

އެހެނަސް . މަރުވުމަށް ނޭދޭށެވެ ކުރިމަތިވެފައިވާ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން
ދިރިހުރުން هللا ޔާ[އެފަދަމީހާ ދުޢާ ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ދުޢާ ކުރަންވީ؛ 

އަދި މަރުހެޔޮވެގެންވާ ހިނދަކު . ނދަކު އަހަރެން ބަހައްޓަވާށެވެހެޔޮވެގެންވާ ހި
   )135(.]]އަހަރެން ނަންގަވާށިއެވެ

                        
އަލް [އަދި ) 2680(މުސްލިމް ، )6351، 5671(އަލްބުޚާރީ : ބައްލަވާ 135

ގައިވެސް އިބްނު ޙަޒަމް މި ރިވާކުރައްވައި ޞައްޙަކަމަށް ) 5/167] (މުޙައްލާ
ގައިވެސް ) 13/234] (ފަތްޙުލް ބާރީ[މިފަދައިން އިބްނު ޙަޖަރް . ވިދާޅުވިއެވެ

  .ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
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: އަދި  ޞަޙީޙް އިބްނު ޙިއްބާންގެ ރިވާޔަތުގައި ތަފްޞީލުވެފައިވެއެވެ

ކުރިމަތިވެފައިވާ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން  މިދުނިޔޭގައިއެމީހެއްގެ މައްޗަށް [...
  )136(.)...]މަރުވުމަށް ނޭދޭށެވެ(
  

އެހެންކަމުން އަމިއްލަމަރު ވަނީ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުސީބާތެއް 
އެއީ މިޘާލަކަށް ހިތާމަވެރިކަން، ބޮޑު . ނުވަތަ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ

އަދި އެކަން އެއްވެސް ކަހަލަ . ކަމެވެބައްޔެއް ނޫނީ މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަން
އެއީ މިޘާލަކަށް ދުނިޔެވީ ނޫނީ އިސްލާމީ . ސަބަބަކާއި ނުލައިވެސް ކޮށްފާނެއެވެ

އަދި ޤުރުއާނާއި . އެއްވެސް ސަބަބެއްނުވާ ކުޅިވަރު ފަދަކަންކަމުގައެވެ
ސުންނަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދައިން، މިދެ ޙާލަތުގައިވެސް އެކަން ވަނީ 

  .ގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެޝަރީޢަތު
  

މިހުރިހާ ދަލީލެއްގައިވެސް އަމިއްލަމަރުވުމުގެ ޙަރާމްކަން ބަޔާން 
ކުރައްވާފައިވަނީ ތަދު ނުވަތަ ރުޅި ނުވަތަ ކެތްމަދުވުންފަދަ ދުނިޔަވީ 

ގެ ކަލިމަމަތިވެރި هللاއަދި އެއީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި . ކަންކަމުގައެވެ
ކަލިމަ މަތިވެރި ކުރުމަށް ހަނގުރާމަކުރާ ގެ هللاފަހެ . ކުރުމުގައެއްނޫނެވެ

 އަދި .ފަރަޤުވެއެވެ ޙުކުމުން ޢާންމު މުޖާހިދުގެ މައްޗަށް އަމިއްލަމަރު ވުމުގެ މި
 ނުލައި ދަގަނޑުދަހަނާއާއި ތެރެއަށް ސަފުތަކުގެ ޢަދުއްވުންގެ ކިއެއްހެއްޔެވެ؟

                        
އަލް [އަދި އިބްނު ޙަޒަމް . މި ރިވާ އައްނަސާޢީވެސް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ 136

ކަމަށް ] ޞަޙީޙް[ގައި ރިވާކުރައްވައި، އޭގެ ސަނަދު ) 5/165] (މުޙައްލާ
  .ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ
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. މަލެކެވެޢަ ލިބިގެންވާ ތަޢުރީފް އެއަށް އަދި ވެގެންވާހުއްދަ ވަދެގަތުމަކީވެސް
 )53. ޞ. (ކުރިންބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ ބެހޭދަލީލް މިކަމާއި އަދި
  

 މެދުވެރިކޮށް، ގެއްލުން ހަލާކާއި ޢަދުއްވްުނނަށް މަތިވެރިކޮށް ކަލިމަ ގެهللا ފަހެ
 ނިޔަތެއްގައި ޚާލިސްވެގެންވާ ވައްދައި، ބިރުވެރިކަން ހިތްތަކަށް އެބައިމީހުންގެ

 މީހެކޭ މަރުވާ ކުފުރުމަރަކުން މީހާއަކީ ޤުރުބާންކޮށްލާ ނަފްސު އެމީހެއްގެ
 ތުހުމަތެކެވެ؟ ބޮޑުވެގެންވާ ނުހަނު މިއީ ބުނެވިދާނެހެއްޔެވެ؟

  
 ސަބަބުން ދަށްވުމުގެ އީމާންކަން އަމިއްލަމަރަކީ ދެކޭގޮތުގައި އަހަރެމެން
 ނަފްސު އެމީހެއްގެ ޙަމަލާއެއްގައި ިފދާއީ އެހެނެއްކަމަކު،. ވާކަމެކެވެ

 އީމާންތެރިކަމުގެ އޭނާގެ ޤުރުބާންކޮށްލަނީ އެނަފްސު މުޖާހިދު ޤުރުބާންކޮށްލާ
އަޞްޙާބުލް  ބަޔާންވެފައިވާ ބުރޫޖުގައި ސޫރަތުލް. ކަމުންނެވެ ވަރުގަދަ

 ޤުރުބާންކޮށްލާފައިވަނީ ނަފްސު އޭނާގެ ކުޑަކުއްޖާ، ޙާދިޘާގައިވާ އުޚްދޫދުގެ
. ތަޢުރީފުލިބިގެންވިއެވެ މިޢަމަލަށް އޭނާގެ އަދި. ސަބަބަކަށްޓަކައެވެ މިފަދަ

 މަގުގައި ގެهللا ،)صلى ا عليه وسلم( ނަބިއްޔާ އަހަރެމެންގެ ހަމަމިފަދައިން
 އެހެނަސް. ވެފަހަރަކުނޫނެ އެންމެ އެއީ. އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ ޤަތުލުވުމަށް
 އެހެނީ. ވެގެންވެއެވެހުއްދަ މިކަން އަދި )137(.މަތިންނެވެ ފަހަރު 3 ތަކުރާރުކޮށް

                        
ގެ ނަފްސު އެއިލާހެއްގެ އަތްޕުޅުގައިވާ ރައްބު ގަންދީ ) ނަބިއްޔާ(ތިމަން [ 137

ޤަތުލުވެ، ދެން ) އަނެއްކާ(ގެ މަގުގައި ގަތުލުވެ، ދެން އަލުން ދިރި، ދެން هللا! ބުނަމެވެ
އަލް ބުޚާރީ : ބައްލަވާ .]އަލުން ދިރި ދެން ޤަތުލުވުމަށް ތިމަން ނަބިއްޔާ ލޯބިކުރަމެވެ

  )1053(އަދި ޞަޙީޙް އަލް މުސްނަދް ، )1876(މުސްލިމް ، )7226، 2797، 36(
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 ސަބަބުންވީ މުސީބާތެއްގެ ދުނިޔެވީ އެދިވަޑައިގަތުމަކީ) ޤަތުލުވުމަށް( މި
 ސަބަބުން އީމާނުގެ ވަރުގަދަ އެއީ އެހެނެއްކަމަކު. ނުވުމެވެ ކަމެއްކަމުގައި

   )138(.އެދުމެކެވެ ފޯދިގެންދާ
  

 އަހަރެމެންނަށް ސަބަބު ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ އަމިއްލަމަރު ވީމާ
 ޖިހާދުކުރުމަށްޓަކައި މަގުގައި ގެهللا ފައިދާއާއި ފަހުމްވެއްޖެނަމަ، ދެން، ދީނުގެ

އެއްޗެއްކަން  ތަޢުރީފުލިބިގެންވާ އަދި ،ހުއްދަ ޙަމަލާއަކީ އިސްތިޝްހާދީ ހިންގޭ
  .ސާފުވެގެންދާނެއެވެ

  
  
  
  
  
  
  
  

                        
 އަލް ،އާއި) #63ތަފްޞީލްނޯޓް  64.ޞ(ޖަހްޝް  އިބްނުهللا އަދި ޢަބްދު 138

 އާއި ޢަމްރު) #72ތަފްޞީލްނޯޓް  69.ޞ( رضي ا عنهބަރާއު އިބްނު މާލިކް 

އިތުރު ޞަޙާބީންވެސް ، ފަދަ) 63.ޞ( رضي ا عنه ޖަމޫޙް އަލް އިބްނު

ތެދުކުރައްވާނޭކަން އެނގޭ ޙާލު،  تعاىلهللا ޝަހީދުވެފައިވަނީ، އެބޭފުޅުންގެ ހުވާ 
  .އެކަމަށްޓަކައި ހުާވކުރައްވައިގެންނެވެ
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  ޚުލާސާ

  
ގެ ކަލިމަ هللاގެ ވަޖްހުފުޅަށްޓަކައި އަދި هللاމިހިސާބުން، ޝަހީދެއްގެ މަރަކީ 

މަތިވެރި ކުރުމުގެ ޚާލިޞްނިޔަތުގެ މައްޗަށްވީ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާހާ 
މަރުވުމަށް  ، ހިނދެއްގައި، އޭނާގެ މައަްޗށްވާ އިސްލާމީ ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމުގައި

މިއިން އެއްވެސް  –] ގޮތް މަރުވި[ނޫނީ އޭނާ ] ޤަތުލުކުރާ މީހާ[މެދުވެރިވި 
  . ފަރުވާލެއްނެތްކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންވާނެއެވެ، ކަމަކަށް

  
އަދި އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ މަރުގައި އެހީތެރިވެފައިވާ މީހެއް، ނޫނީ އޭާނގެ 

ގެ ކަލިމަ މަތިވެރި ކުރުމަށްޓަކައި  އަދި މުސްލިމުންގެ ޢިއްޒަތް هللاނަފްސު 
ދެންފަހެ  –ޤަތުލުކޮށްލައިފި މީހެއް  –ޓަކައި ރައްކާތެރިކޮށް އަދި ދެމެހެއްޓުމަށް

  )139(.އޭނާވަނީ އޭނާގެ ނިޔަތުގެ މައްޗަށެވެ
  
 رمحه اއަދި މި ސަބަބަށްޓަކައި ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ [

އެހެންކަމުން މުއުމިނެއްގެ މައްޗަށް މިކަން ފަރަޤުކުރުން : [...ވިދާޅުވިއެވެ
ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ އަމިއްލަމަރުން މަރުވުން هللا އެއީ . މުހިއްމުވެގެންވެއެވެ

                        
ގެ ފޮތުން ތަރުޖަމާ ކުރުމަށް ޤަޞްދުކުރި  رمحه ا ޝައިޚް ޔޫސުފް މިހިސާބުން 139

އަލް މުޚްތާރް ފީ ޙުކުމް އަލް [ ގައި ދެން ބަޔާންކުރެވޭނީޚުލާސާ. މިންވަރު ނިމުނީއެވެ
ލް ޝައިޚް ޢަބްދުމިފޮތުން ނެގަިފއިވާ ] ރާރްއިންތިޙާރް ޚައުފް އިފްޝާއު އަލް އަސް

  .ޢަޒީޒް އަލް ޖަރްބޫޢު ގެ ބަސްފުޅެކެވެ
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މުއުމިނުންގެ މައްޗަށް ޝަރުޢު هللا ނުވަތަ އެކަމަށް އެހީތެރިވުމާއި، އަދި 
. ވިއްކާލުން ފަރަޤުކުރަންޖެހެއެވެ] އެމީހެއްގެ ނަފްސާއި މުދާ[ކުރައްވާފައިވާ 

  :އެއިލާހު ބަސް ވަޙީކުރެއްވެިއވެ) މިޝަރުޢުވެގެންވާ ވިޔަފާރި އާއިމެދު(
}ّإِن ى اللَّهتَراش نم نينمؤالْم مهأَ�ْفُس مالَهوأَمو ّبِأَن مّةَ لَهنالْج ... { 
 އޭގެ މުދާތައް ނަފްސުތަކިާއ އެބައިމީހުންގެ މުއުމިނުންކުރެންهللا  ހަމަކަށަވަރުން[

  )140(.]..ގަނެލައްވާފައެވެ  ދެއްވައިވަނީ ޖަންނަތް ބަދަލުގައި
 ابتغَاء �َفْسه يشرِي من النّاسِ ومن{ :ވަޙީކުރެއްވިއެވެ) تعاىل(އަދިވެސް އެއިލާހު 

ضَاةرم اللَّه اللَّهو وفءر ادبގެهللا ތެރޭގައި މީސްތަކުންގެ އަދި[ }بِالْع 
 އަދި. ވިއްކާލިމީހުންވެއެވެ ނަފްސުތައް އެމީހުންގެ އެދި ރުއްސެވުމަށް

  )141(.]ވޮޑިގެންވެއެވެ ވެއޯގާވަންތަهللا  އަޅުތަކުންނަށް) އެއިލާހުގެ(
އަދި މިތާގައި ވިސްނަންޖެހޭ ނުކުތާ . އޭނާ އޭނާގެ ނަފްސު ވިއްކާލައެވެ ،މާނައީ
ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި އެއަކާއިގެން އައިސްފައިވާ ) މިފަރަޤު ކުރުމަކީ(އަކީ 

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ޤުރުއާނާއި  –އެއްޗެކެވެ ) ޝަރުޢީ އަސާސްގެ މައްޗަށްވާ(
ނޫނީ (ރަނގަޅުގޮތެއް ] ހީވާ[ސުންނަތާއި ޚިލާފުވާގޮތަށް ތިބާއަށް 

  )142()އިބްނު ތައިމިއްޔާގެ ބަސްފުޅު ނިމުނީ( ...]ނޫނެވެ)ނުބައިގޮތެއް
  

                        
  111 التوبة سورة 140

  207 البقرة سورة 141

  )25/281] (މަޖުމޫޢު އަލް ފަތާވާ: [ބައްލަވާ 142
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އެހެންކަމުން ބޭރުފުށުން އެއްގޮތްވެފައި، އަހަރެމެންނަށް އެއީ ނަފްސު ހަލާކަށް 
އެއްލާލުން ކަމަށް ހީވިއެއްކަމަކު، މި މިނެކިއުންވަނީ އިސްލާމީ 

ނީ ނަފްސު ވިއްކާލުން ޝުަރޢުކުރައްވައި ވަ تعاىلهللا އަދި . ޝަރީޢަތުންނެވެ
  .ކުރައްވައި އަދި ތަޢުރީފްކުރައްވައި ބަސްވަޙީ ކުރައްވާފައެވެހުއްދަ

  
އަދިކިއެއްހެއްޔެވެ؟ އިހުގެ ސަލަފުންގެ އަރިހުގައި އެންމެ މުސްލިމެއްގެ ޤަދަރާއި 

ބައެއްބޭފުޅުން : ނިކަންވިސްނާށެވެ. ޢިއްޒަތް އެހާމެމަތިވެރިވެފައިވެއެވެ
ޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ބަނޑުބޮޑު އަންހެނެއް މަރުވުމަށްފަހު އޭނާގެ ދަރި ވިދާ

ނުލިބިއްޖެ ޙާލު ) އަންހެނެއް(ބަނޑުތެރޭގައި ދިރިހުރިޙާލުވެސް ފޫޅުމައެއް 
އަދި އެގޮތުގައި . ބަނޑުތެރޭގައިވާ ކުއްޖާ އެގޮތުގައި މަރުވުމަށް ދޫކޮށްލާށެވެ

މަންމަގެ ޢިއްޒަތް ރައްކާތެރި މިހުރިހާ ކަމަކީވެސް އޭނާގެ . ވަޅުލުމަށެވެ
އަދި ހިލޭ ފިރިހެނާ އޭނާ ވިއްސުމަށްޓަކައި އޭނާގެ މަންމަގެ . ކުރުމަށްޓަކައެވެ

ދިރިހުރި ނޭވާލާ ! އާއެކެވެ. ޢިއްފަތުގެ ގުނަވަނާއި ގާތްނުކުރުމަށްޓަކައެވެ
  )143(.ކުއްޖާގެ ނަފްސު އޭނާގެ މަންމަގެ ޢިއްޒަތަށްޓަކައި ފިދާކޮށްލުމެވެ

  
ވުރެ ބޮޑު ޙައްޤެއްވޭބާއެވެ؟ އޭ ފަހެ މިކަމާއި ދެކޮޅަށް ދަލީލުވާކަމަށް ފަހެ މިއަށް

ފަހެ ހާހުން ހާހުން ގުނާލެވޭ އެތައްހާސް މުއުމިނު ! ދަޢުވާ ކުރާ މީހުންނޭވެ

                        
އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި އުޚުތުންގެ ފަރާތުން ނިހާޔަތަށް އަދި މިތާގައި، އަހަރެމެން  143

ފަހެ ތިކަނބަލުންގެ ޢިއްޒަތް މިދީނުގެ ކުރިމަތީގައި ކިހާ . މަޢާފަށްއެދެމެވެ
މާތްވެގެންވޭހެއްޔެވެ؟ އެހެނަސް ފިރިހެންވަންތަކަން ގެއްލިފައިވާ ބަޔަކަށް މިކަމެއް 

  . ފަހުމެއް ނުވާނެއެވެ



 އަމިއްލަމަރާއި އިސްތިޝްހާދީގެ ފަރަޤު: ންވަނަބައިތި

159   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

ކަނބަލުންނެއްގެ ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އަދި އެކަނބަލުންގެ ޢިއްޒަތް 
ރާއިންނާއި، ކޮމިއުނިސްޓުންނާއި ނަޞާ، ނަޖިސްވެގެންވާ ކާފަރު ޔަހޫދީންނާއި

ނުވަތަ ޢިރާޤުގެ ، އަދި މިނޫންވެސް ސީރިއާގެ ނުސައިރިއްޔާގެ އަޅުން
ޚުދު (މުރުތައްދުން، ނުވަތަ ޓިއުނީޝިއާ އަދި ލީބިޔާ އަދި މޮރޮކޯ އާއި 

ގެ އަޅުންނާއި، އަދި ) ޑިމޮކުރެސީ(މިފަދަ ލާދީނިއްޔަތު ) ދިވެހިރާއްޖެއާއި
ވާ މިފަދަ މުރުތައްދުންގެ އަތްތަކުން މިނޫންވެސް ނަޖިސްވެގެން

هللا ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ފިދާވުމަށްވުރެ ބޮޑު ޙައްގެއްވޭހެއްޔެވެ؟ އަހަރެމެން 
) ނިކަމެތިކަމުން(އަށް ދުޢާކުރަނީ އަހަރެމެންނަށް މިދިމާވެފައިވާ  تعاىل

  ].ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށެވެ
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  :ވަނަބައިހަތަރު
  

އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާ ހުއްދަކަމުގެ މައްޗަށް 
  ފަތުވާދެއްވާފައިވާ ޢިލްމުވެރިން
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ކަމުގެ މައްޗަށް ހުއްދައިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާ 
  )144(ފަތުވާދެއްވާފައިވާ ޢިލްމުވެރިން 

  
ވިސްނައިފި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް،  އިހު ބަޔާންވެވުނު ޢިލްމީ ބަހުޘްތަކަށް

. މިމައްސަލައިގެ ސާފުކަމާއި، ދަލީލުތަކުގެ ވަރުގަދަކަން ބަޔާންވެގެންދާނެއެވެ
އްވަނީ މިކަމުގެ ގެ ތެރެއިން އެތައް ބޭފުޅުންނެވެރިންމީގެ އިތުރުން ފަހުގެ ޢިލްމު

މީގެތެރޭގައި އެންމެ އިސް . ފައެވެއެއްބަސްވެ ވަޑައިގެން ކަމާއިމެދުހުއްދަ
ސަފުގަ ވަނީ ޢަރަބި ޖަޒީރާ މުޖާހިދުންގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި، ޢިރާޤުގެ އިސްލާމީ 
 ދައުލަތުގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި އަފްޣާނިސްތާނުގެ އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ

ޢިލްމުވެރިންނާއި، ޝީޝާނުގެ މުޖާހިދުންގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި، އަލްޖަޒާއިރުގެ 
މުޖާހިދުންގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ސޯމާލިއާ އާއި މިނޫންވެސް އިސްލާމީ 
ޖިހާދުތަކުގެ އަމީރުންނާއި ޢިލްމުވެރިންގެ ޝޫރާތައް މިކަމުގެ މައްޗަށް 

ދެއްވާފައިވާ ޢިލްމުވެރިންގެ  އަދި މިކަމަށް ފަތުވާ. ވެލައްވާފައިވާ އެއްބަސްވުމެވެ
  : ތެރޭގައި
  އައްޝުޢައިބީ އުޤްލާ އިބްނު ޙަމޫދް އިމާމް •
  ޢުލްވާން އަލް ނާޞިރް އިބްނު ސުލައިމާން ޝައިޚް •
  އައްޟަވާހިރީ އައިމަން ރޑޮކްޓަ ޝައިޚް •
  ޢުޔައިރީ އަލް ޔޫސުފް ޝައިޚް •
  ޙައްސާން ޙަކީމް ޢަބްދުލް ޝައިޚް •
  އާލުއްޝައިޚް އިބްރާހީމް އިބްނު މުޙައްމަދު ޝައިޚް •

                        
  .ކުލަވާލާފައިވާ ބާބެކެވެއެ މިއީ ތަރުޖަމާނު: ނޯޓް  144
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  ޚުދައިރް އަލް ޢަލީ ޝައިޚް •
  ފަހްދް އަލް ނާޞިރް ޝައިޚް •
  ޢަލީ އަލް ޙާމިދް ޝައިޚް •
  ފިލިސްތީނީ އަލް ޤަތާދާ އަބޫ ޝައިޚް •
  އަޙްމަްދ މުޙައްމަދު އަލްޙާޖް އަމީން އަލް ޝައިޚް •
  އައްނަޝްމީ ޖާސިމް އިބްނު ޖީލްޢަ ޝައިޚް •
  ނަޖީބް ޢަބްދުލްކަރީމް އަޙްމަދް ޝައިޚް •
  . ހިމެނެއެވެ މުނައްޔިއު އިބްނު ސުލައިމާން ޝައިޚް •

  
  

 މައްޗަށް މިކަމުގެ ވެސް ޖަމްޢިއްޔާ ޢިލްމުވެރިންގެ ފަލަސްތީނުގެ އިތުރުން މީގެ
  :ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އޭގައި. ނެރުއްވިއެވެ ފަތުވާ

  
 ސިޔާސަތުން ޝަރުޢީ/  ޝަރީފް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޑޮކްޓަރ .1

  ޑީ.އެޗް.ޕީ
  ޑީ.އެޗް.ޕީ އިން ޢަޤީދާ/  ޞަލްޙަބް ނުއުމާން ޢައްޒާމް ޑޮޓަރ .2
 އިން ފިޤްހް އަލް އުސޫލް/  ބަދުރް ޔޫސުފް މާޙިރް މުޙައްމަދު .3

  މާސްޓަރސް
  މާސްޓަރސް އިން ފިޤްހް އަލް އުސޫލް/  ޝާވިރް ކާމިލް މުސްޠަފާ .4
  ބެޗިލަރސް އިން ޝަރީޢާ/  އައްތަމީމީ ބައްޔުޟް ރަޖަބް ތައިސީރް .5
  ބެޗިލަރސް އިން ޝަރީޢާ/  ޢަމްރު ޢަޒީޒް ޢަބްދުލް ފަތުޙީ .6
  ބެޗިލަރސް އިން ޝަރީޢާ/  ނަޞްރު ޙަމީދް ޢަބްދުލް .7
  ބެޗިލަރސް އިން ޝަރީޢާ/  ފައްރާޙް ޢީސާ ޢިއްޒައްދީން .8
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  މާސްޓަރސް އިން ދަޢުވާ/  އަލްމަޙްދީ މަޙްމޫދް ޙުސައިން .9
  ބެޗިލަރސް އިން ޝަރީޢާ/  ޤަވާސިމީ އަލް ޤާދިރް ޢަބްދުލް ޝަފީޤް .10
   ބެޗިލަރސް އިން ޝަރީޢާ/  އަޝްނިޔޫރް ޝާކިރް ޢާދިލް .11
  ބެޗިލަރސް އިން ޝަރީޢާ/  އައްރަޖޫބް ނާޔިފް .12
  ބެޗިލަރސް އިން ޝަރީޢާ/  އައްނަޠުޝާ ޚާލިޤް ޢަބދުލް .13
 އިން ޝަރީޢާ/  އަލްޚާތިބް މްޡީޢަ ޢަބްދުލް މުޙައްމަދު ފައުޒީ .14

  ބެޗިލަރސް
  ބެޗިލަރސް އިން ޝަރީޢާ/  އައްނަޠުޝާ ބަޙްރް މަޙްމޫދް ޖައްވާދް .15
  ބެޗިލަރސް އިން ޝަރީޢާ/  އައްރާޒިމް ޞާލިޙް .16
  ޑީ.އެޗް.ޕީ އިން ޢަޤީދާ/  ޢަޒީޒް ޢަބްދުލް އަމީރް ޑޮކްޓަރ .17
  ޑީ.އެޗް.ޕީ އިން ޢަޤީދާ/  ސޫނަދުކް ޚިދްރު ޑޮކްޓަރ .18
  ޑީ.އެޗް.ޕީ އިން ޢަޤީދާ/  އައްޝަރީދާ ހާފިޟް މުޙައްމަދު ޑޮކްޓަރ .19
 ޑީ.އެޗް.ޕީ ސިޔާސަތުން ޝަރިޢީ/  ޤަދޫމީ މަރުވާން ޑޮކްޓަރ .20
 މާސްޓަރސް އިން ތަފްސީރް/  މުޙައްމަދު ޢަލީ ހާޖް އަލް އަޙްމަދު .21

 ޑީ.އެޗް.ޕީ އިން ޝަރީޢާ/  އައްސަލީބީ ޢަލީ މުޙައްމަދު ޑޮކްޓަރ .22
 މާސްޓަރސް އިން ތަފްސީރް/  ބަދްރާން ޢާތިފް ޣައްސާން .23

 އިން ފިޤްހް އަލް އުސޫލް/  ޚިދްރު ޢަވަޟް ސަޢްދު ޙަސަން .24
 މާސްޓަރސް

 އިން ޝަރީޢާ/  އަބޫ ޤާހުއުޤް ޖާބިރް މުންޢިމް ޢަބދުލް ޑޮކްޓަރ .25
  ޑީ.އެޗް.ޕީ

 ޑީ.އެޗް.ޕީ އިން ޝަރީޢާ/  އަލްއަޝްޤަރް ސަލީމް ޔާސިރް ޑޮކްޓަރ .26
 ބެޗިލަރސް އިން ޝަރީޢާ/  ޚިރާޒް އަލް ރިޟާ ޠާހިރް މާހިރް .27
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 އިން ޝަރީޢާ/  ޖައްބާރް ޢަބްދުލް ޤާދިރް ޢަބްދުލް އަޙްމަދު .28
 މާސްޓަރސް

 ބެޗިލަރސް އިން ޝަރީޢާ/  ސަލީމް އިބްރާހީމް ސަލީމް ޖަމާލް .29

 މާސްޓަރސް އިން ޝަރީޢާ/  އަލްބައިތާވީ ޚުދައިރް ސުލައިމާން ޙާމިދް .30
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މީގެ އިތުރުންވެސް ސޫދާނުގެ އިލްމުވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ އާއި، އަދި 
މިނޫންވެސް މިތާގައި ބަޔާން ނުކުރެވޭވަރަށް އެތައް އެތައް ޢިލްމުވެރިންނެއް 

މީގެ ތެރެއިން ޝަހީދުވެފައިވާ هللا . ވާދެއްވާފައިވެއެވެމިކަމުގެ މައްޗަށް ފަތު
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އަދި ދުނިޔޭގައި . ބޭފުޅުންނާއި ނިޔާވެފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ރަޙްމަތްލައްވާށިއެވެ
  .ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ރައްކާތެރިކުރައްވައި ޘާބިތުކުރައްވާށިއެވެ

  
ޙީމް މާމް މުޙައްމަދު އިބްރާއަހަރެމެންގެ ބޮޑު ޝައިޚް އަދި މުފްތީ، އަލް އި

ވެސް މިފަދަ ޙަމަލާއާއި ބެހޭގޮތުން  رمحه اވާލީ އަލްބާބުލްޢަ
ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެމެރިކާއަށް ދެވުނު . ޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެއެއްބަސްވެވަ

. ގެ ޙަމަލާއާއި މެދު އުފާކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވެއެވެ 11ސެޕްޓެމްބަރ 
އަދި މި ޙަމަލާއާއި މިފަދަ ޙަމަލާތަކުގައި ބޭރުފުށުން އިސްލާމީ ޝިޢާރުތައް 

ން ސުވާލުދެންނެވުމުން އާއި ބެހޭގޮތުހުއްދަޢަދުއްވުންނަށް އޮޅުވާލުމުގެ 
އެހެނަސް ނިކަން .) ވާނެއެވެ ހުއްދަ. (އާއެކެވެ: [ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ

އެކަމަކު . ތުބުޅިވެސް ބާލުއްވައެވެ: އަލްޤައިދާ ބޭފުޅުންނަށް ބައްލަވާށެވެ
  .]ތިކުދިންވެސް އެހެންވާންޖެހޭނެއެވެ. ތަންތަންވެސް ގޮއްވައެވެ

  
އެންމެ އުހުގައިނަގާ ] މުރުޖިއާއިން[ރު ކުރާ މީގެ އިތުރުން ޖިހާދަށް އިންކާ

ވެސް މިއާއިއެއްގޮތަށް ފަތުވާދެއްވާފައި  )146(އާއި އުޘައިމީން )145(އަލްއަލްބާނީ
   )147(.އެބަހުއްޓެވެ

                        
ޓޭޕް ] ސިލްސިލާ އަލްހުދާ އައްނޫރް[އޯޑިއޯ ޓޭޕް ސިލްސިލާ : އަޑުއައްސަވާ 145
ސުވާލުވެވިފައިވަނީ އިސްތިޝްހާދީ ) (ސިކުންތުން ފެށިގެން 24މިނިޓް  20( #134

  .)ޙަމަލާއަކީ އަމިއްލަމަުރން މަރުވުންތޯ އާއިބެހޭގޮތުންނެވެ
 5( 20#ޓޭޕް ] އައްލިޤާއު އައްޝަހްރީ: [ލްސިލާއޯޑިއޯ ޓޭޕް ސި: އަޑުއައްސަވާ 146

ފަލަސްތީނުގައި ދެވުނު ، ސުވާލުވެވިފައިވަނީ). (ސިކުންތުންފެށިގެނ16ްމިނިޓް 



 އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާ ޙުއްދަކަމުގެ މައްޗަށް ފަތުވާދެއްވާފައިވާ ޢިލްމުވެރިން: ހަތަރުވަނަބައި

 ފިދާއީ ޙަމަލާ 170

  މުހިއްމު ޙާދިޘާއެއް
  
] އަށްޓަކައި އެމީހެއްގެ ނަފްސު ފިދާކޮށްލުމަށް) ފައިދާ(ދީނުގެ މަޞްލަޙާ [

 رمحه اބާރުދޭ ވަރަށް އިބްރަތްތެރި ޙާދިޘާއެއް އިމާމް އިބްނު ކަޘީރް 
އަދި މިއިން އެއިމާމްގެ މިމައްސަލަޔާއި މެދު . ރިވާކުރެއްވިއެވެ

  . ދެކިލައްވާގޮތްވެސް ސާފުވެގެންދެއެވެ
  

. ގައެވެ] އަލް ބިދާޔާ ވައް ނިހާޔާ[މިހާދިޘާ ލިޔުއްވާފައިވަނީ އެ އިމާމްގެ ފޮތް 
ތުލައިގަތް އަ] ޢައްކާ[އެއީ ޞަލީބީން މުސްލިމުންގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ 

  : ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ. ޙާދިޘާއެވެ
  
އައި މުސްލިމުންގެ ) ޢައްކާއަށް(އަދި އިނގިރޭސިންގެ ރަސްގެފާނު ބެއިރޫތުން [
އޭގައި ޟަރޫރީތަކެއްޗާއި . ހުރަސްއެޅިއެވެ) ވަފްދަކަށް(ބޮޑު އެހީގެ ) ގެކަނޑު(

                                                   
މިފަދަ އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާއަކީ  ،އިސްތިޝްހާދީ ޢަމަލިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން

  .)އަމިއްލަމަރުތޯ ނޫނީ ޖިހާދުތޯ އާއިބެހޭގޮތުންނެވެ
މިވާހަކަ ހަމައެކަނި ބަޔާންކޮށްލާފައިވަނީ މި މުރުޖިއާއިންނަށް  :ނޯޓް 147

އިސްލާމްދީނުގެ އިހުގެ ޢިލްމުވެރިން . ވޭންދެނިވިތަދެއް ފޯރުކޮށްލުމަށްޓަކައެވެ
 –. މުރުޖިއާއިންނަކީ މިއުއްމަތުގެ ޔަހޫދީންނެވެ: ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތެދެކެވެ

ޚުދު ދިވެހިބަހުންވެސް ފޮތެއްވަނީ  މިބައިމީހުންގެ ޢަޤީދާ ގެ ފާސިޤުކަން ބަޔާންކޮށް
މުރުތައްދު މާީހއަށް ތަކްފީރު ނުކުރާ މިހާއާ ދެކޮޅަށް : [ބައްލަވާ. ނެރެވިފައެވެ

  ]ތޫނުވެގެންވާބަސް
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އެ ) ޞަލީބީ ރަސްގެފާނު /އިންގިރޭސި(އެހެންކަމުން އޭނާ . ހަތިޔާރުހުއްޓެވެ
އަދި . ސާޅީސް ނައު ވިއެވެ) ހަނގުރާމައިގެ(އޭނާ އާއިއެކު . ވަށާލިއެވެ

އަދި . ދޫކޮށެއްނުލައެވެރަށުތެރެއަށް ވަންނަން ދިމާކުރާއެއްވެސް އެއްޗެއް 
އަބްޠާލުން  600މުސްލިމުންގެ މި ވަފްދުތެރޭގައި މުޖާހިދުންގެ ތެރެއިން އިސް 

. އެއެންމެހާ ބޭފުޅުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެބޭފުޅުން މަރުވިއެވެ. ތިއްބެވިއެވެ
އެބޭފުޅުންނަށް هللا  – ން އެންމެ ފަހު ބޭފުޅާވެސްމެއެެވއޭގެތެރެއި

ހުރިހާކޮޅަކުން އެބޭފުޅުން  ؛)ގޮތަކީއެޙާދިޘާ ހިނގި(ހެނީ އެ. ތްލައްވާށިއެވެރަޙްމަ
ޤަތުލުވާނީކަން ނޫނީ ޣަރަގުވާނީކަން ) ޞަލީބީންއަތުން(ވަށާލެވުނުހިނދު، 

ވީމާ އެބޭފުޅުން، އެބޭފުޅުންގެ ނައުގެ ތެރޭގައި . އެބޭފުޅުންނަށް ފަހުމްވިއެވެ
އޭގައި ހިމެނުނު އެހެންކަމުން . ލޯވަޅުތައް އަޅުއްވައި އެފައްތާލެއްވެވިއެވެ

ތަކެތިން ނުވަތަ ހަތިޔާރުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ޞަީލބީންގެ އަތަކު 
  ...]ނުޖެހުނެވެ

  
އިނބައަށް ރަޙްމަތްލައްވާށިއެވެ هللا  –ވީމާ އޭ މުވައްހިދު މުޖާހިދެވެ  :ފައިދާ

ނިކަން ހާފިޟް އިބްނު ކަޘީރަށް ބަލާށެވެ؛ އެބޭފުޅުންގެ ޢަމަލަށް ބެއްލެވި  –
هللا އަދި އެބޭފުޅުންނަށް . ފުޅަށް ނިކަންވިސްނާށެވެމަތިވެރި ނަޟަރު

އަދި އިބްނު ކަޘީރް . ރަޙްމަތްލެއްވުން އެދި ދުޢާވެސް ކުރެއްވިއެވެ
އެބޭފުޅުން  –ވިދާޅުވިފަދައިން މި އަބްޠާލުންގެ ޢަމަލަށް ނިކަން ބަލާބަލާށެވެ 

  .އަމިއްލަ ނައު، އަމިއްލަ އަތްޕުޅުން ފޫދުއްވާލެއްވެވިއެވެ
  

 ޞަލީބީންނަށް، ކުރައްވާފައިވަނީ އެބޭފުޅުން މިގޮތަށް މިކަން އަދި
 ފައިދާ ޝަރުޢީ ސަލާމަތްކުރެއްވުމުގެ ނެގުމުން އަސީރުން އެބޭފުޅުންގެތެރެއިން
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 ފިދާއީ ޙަމަލާ 172

 އެބައިމީހުންގެ ހަތިޔާރު ތަކެއްޗާއި އެކުވީ އެހީގެ އެބޭފުޅުންނާއި އާއި، އަދި
  .ފައިދާއަށްޓަކައެވެ ޝަރުޢީ ބޮޑުވެގެންވާ ސަލާމަތްކުރުމުގެވެސް އެރުމުން އަތަށް

  
 އެހެންކަމުން[ :ބަހައްޓާށެވެ ހަނދުމަ ރަނގަޅަށް ވަރަށް ރިވާ މި އަދި

 އަޅުއްވައި ލޯވަޅުތައް ތެރޭގައި ނައުގެ އެބޭފުޅުންގެ، އެބޭފުޅުން
ޚުދު  ކުރައްވާފައިވަނީ އެކަން އެބޭފުޅުން، މާނައަކީ] .އެފައްތާލެއްވެވިއެވެ

 އިމާމް އެކުވެސް މިހެންވުމާއި އަދި. ނެވެއަތްޕުޅުން އަމިއްލައެބޭފުޅުންގެ 
 ދުޢާ އެދި ރަޙްމަތްލެއްވެވުމަށްގެ هللا އެބޭފުޅުންނަށް) އިބްނު ކަޘީރު(

 ވިދާޅުވަމުން ނޭ] އަބްޠާލުން މުޖާހިދުންގެ ތެރެއިން އިސް[ އަދި. ކުރެއްވިއެވެ
  )148(.ތަޢުރީފުވެސް ކުރެއްވެވިއެވެ އެބޭފުޅުންނަށް

  
  

  
  

                        
އަލް [ޝައިޚް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އަލް ޖަރްބޫޢު  ތަފްޞީލު އެކުލަވާލާފައި މިވަނީމި 148

ގައި  ]އު އަލް އަސްރާރްމުޚްތާރް ފީ ޙުކުމް އަލް އިންތިޙާރް ޚައުފް އިފްޝާ
 .ގެންނަވާފައިވާ ތަފްޞީލުގެ މައްޗަށެވެ
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  ނިންމާލުން

  
  ...ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

  
. ކަމުގެ މައްޗަށް ބަޔާންވެވިއްޖެއެވެހުއްދަމި ތަޙްޤީޤުން އިސްތިޝްހާދީ ޙަމަލާގެ 

އަދިކިއެއްހެއްޔެވެ؟ މިގޮތަށް ޝަހީދުވެގެންދާ މުޖާހިދް ސަފުތަކުގައި ޝަހީދުވާ 
އެހެނީ ޝަހީދުންގެ ތެރޭގައިވެސް . މުޖާހިދުންނަށް ވުރެ މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ

، އެއީ އެބައިމީހުން އަދާކުރާ ދައުރާއި، ޢަމަލާއި. އެކި ދަރަޖަތައް ހިމެނެއެވެ
އަދި މިއީ . މަސައްކަތާއި، އަދި ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލުގެ މައްޗަށެވެ

ފާޅުވެގެންވާކަމެކެވެ؛ އެހެނީ އެހެންނޫންނަމަ، ޝަހީދުންގެ ވެރިއަކީ 
ޙަމްޒާކަމުގައި ވެފައި، އެޞަޙާބީއާއިއެކު ދެންވަނީ، އަނިޔާވެރި ވެރިއަކާއި 

އަދި އެއަށްފަހު އެ  –ރާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ މަޢުރޫފަށް ގޮވާލާ، މުންކަރާތް މަނާކު
 صلى ا عليه وسلمއަނިޔާވެރި ވެރިޔާ ޤަތުލުކޮށްލާ ޝަހީދުކަމަށް ނަބީ 

 –ޙަދީޘްކުރެއްވީ ފަހެ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ މިކަމުގެ ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ، އޭނާއަށް 
އެއްވެސް އެހީތެރިއަކުނެތުމާއި، އަދި ބިރުވެރިކަމާއި، ބުރައޭނާ  –ފިޔަވައި هللا 

ގިނަ މުޖާހިދުން މިކަންކަން ) މިންވަރަށް(އަދި މި . ރުމެވެތަޙައްމަލްކު
އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުޖާހިދަކަށްވެސް އޭނާ . ތަޙައްމަލް އެއްނުކުރެއެވެ

ޤަތުލުވިގޮތުގެ މައްޗަށް ޙިސާބުވެ، ) ތަޙައްމަލް ކުރާ ބުރައާއި(
  .ދަރަޖަކަނޑައެޅެއެވެ
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އަށް އިންތިހާ هللا ، އަދި އިސްތިޝްހާދީ ދިނުމަށް ކުރިއަރާ ދާ މުޖާހިދުން
ބިރުވެރިކަމާއި، އުއްމީދާއި އަދި އީމާނުން ފޯދި އަރަމުން ދާ ޙާލު ، ތަވައްކަލާއި

އަށްޓަކައި هللا ސަފުތަކުން ކުރިއަރައި ގޮސް އެއުރެންގެ ނަފްސު 
އެބައިމީހުންގެ  تعاىلهللا މި މުޖާހިދުންނަކީ، ދުނިޔެއިން . ހަދިޔާކޮށްލައެވެ

) ޣަނީމާ އާއި ނަޞްރުގެ އުފާ(ދުނިޔެވީ އުފާ  މައްޗަށް މިންވަރު ކުރައްވާފައިވާ
ގެ ރުއްސެވުމާއި ހިނިވަރުނަކުރެއްވުމަށްޓަކައި هللاއާޚިރަތުގެ އުފަލިާއ 

އެބައިމީހުން، އެބައިމީހުންގެ ލޮލުކުރިމަތީ ފެންނަން ހުރި . ވިއްކާލާމީހުންނެވެ
ހާގައި ގެ ޣައިބަށް، އީމާނާއި ޔަޤީންކަމުގެ އިންތިهللاމާއްދިއްޔަތު ފަރުދާވެފައިވާ 

  . ފިދާކޮށްލައެވެ
  

އެހެންކަމުން އެއީ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ މީހުންގެ ...
. ޢަޖާއިބުވެވޮޑިގަންނަވައެވެهللا އަދި އެބައިމީހުންނަށް . ތެރޭގައި ހިމެނުނެވެ

އަދި ހިނިވަރުނަވެސް . އަދި އެބައިމީހުން ދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ
އެއްހެއްޔެވެ؟ ޝަހީދުންގެ ވެރިންގެ ތެރެއިންވެސް އަދިކި. ކުރައްވައެވެ

  ! إ�شاا... ހިމަނުއްވަވައެވެ
  

  މިއަށްވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްވޭހެއްޔެވެ؟... ދެންފަހެ އޯ
  

}...ملَه ّاتنرِي جتَج نا مهتتَح اراأل�ْه كزُ ذَلالْفَو الْكَبِري{  
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. ޖަންނަތްތަކެވެ ދައުރުކުރާ ފެންއާރުތައް އޭގެދަށުން ވަނީ އެބައިމީހުންނަށް[...
  )149(.]އަކީ އެއީއެވެ ބޮޑުވެގެންވާ ކާމިޔާބީ އެންމެ ފަހެ
  

އަދި . ރައްވާށިއެވެއެއުރެންނާއި އެންމެހާ ޝަހީދުންގެ ޤުރުބާނީ ޤަބޫލުކުهللا 
އެބައިމީހުންގެ ފައިތިލަތަކުގެ ދަށުން މަތިވެރިވެގެންވާ ފިރުދައުސްގެ  އަޅަމެން

އެއީ ނަބިއްޔުންނާއި ސިއްދީޤުންނާއި . އެންމެ އުސް ނިހާޔަތަށް ވައްދަވާށިއެވެ
  .އާމީން. ޝަހީދުންނާއި ޞާލިޙުންގެ ތެރެއިންނެވެ

  
  

  . وصلى ا على حممد النيب األمي على آله وصحبه وسلم
 .احلمد  رب العاملني وآخر دعوا�ا أن

  
  
  

  ]ޖިހާދުގެ އަޑު[އެކުލަވާލާ ތަރުޖަމާ ކުރީ 
  1429ރަމަޟާން  11

 2008، 11ބަރ ސެބްޓެމް
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] ނުހުއްޓުވޭނޭ ފިދާއީ: [މަދަހަ
] ވަނައިންނަ ވިންނާވޭން: [ރާގު

)        ޖާވިދް(އަބޫ ޢައިޝާ :  ލިޔުނީ
  

  
  ...ލިބެން މަ ބޭނުންވޭ... ނުންވޭދެކެން މަ ބޭ

  2×... އުފާތަކޭ އެވަނީ... ހިތަންމެ ނާރާހާ
  

  ...ދެވެންމެ އޮތްގޮތަކަށް... ދެމޭ މި ޤުރުބާނީ
  2×ވަށައިގެން ބޮން އެލުވާ ... އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުގައި    

  
  ...އެކީގަ ގޮއްވާލާން... ދިޔާމެ ވަދެގަންނާން

  2×... ހީވެސްމެ ނުކުރާހާ... هللاލިބުނޭ މަދަދު     
  

  ...ސަލާމަތެއްނެތުމުން... ކުއްފާރުން ހައިރާންވީ
  2×... ހައްލެއްމެ ނުލިބުނުތާ... ޢިލްމާއި ފައިސާއިން    

  
  ...މިއީ މޮޔާންކަމުގައި... ބުނަމުންދޭ ކުއްފާރުން
  2×... ޖަންނަތަށް ދިޔުމަށް... އާއެކޭ މޮޔަވީ    

  
  ...ހޭއަރާ ވިސްނާ... ކުއްތާތަކާ ވިސްނާ

  2×... ރަޙްމާންގެ ބައިގަނޑުމީ... ޝައިޠާންގެ ބައިގަނޑުތީ    
  

...ނުހުއްޓުވޭނެ ފިދާއީ
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  ...ބަޝާރަތޭ ލިބެނީ... ޔަގީންކަމޭ ލިބެނީ
  2×... ވަގުތުގައި ޤުރުއާން... ހަނދުމަކުރަމުންދާ    

  
  ... ޔާތްދާއިމީ ހަ... ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސް

  2×... ންވީކީއްވެ ނުރުހެ... ހޭދަކުރުމަށްދާން
  

  ...ކޯރުތައްކައިރީ.. .ޔާންތައްވޭޖާރި
  2×... އެކީގަ ދާށޭވީ... އަތްޖަހާލާފައި    

  
  ...ޗާލުބޮޑު ދެލޮލާ... ރީތި ކަޅިރަވަޔާ

  2×... ވާ އެހޫރުލް ޢީން... ޖަވާހިރެއްފަދައިން    
  

  ...ރީތި ނަލަ އަޑަކުން... ގޮވާލަމުން ގެންދޭ
  2×... ލަސްނުކޮށް އާދޭ... އިންތިޒާރުގަވީން
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  )1(ބާބް އަރިމަތީ
  

  ފުށުން ރައްކާތެރިވުންގެ ޢިލްމުވެރިންޖިހާދުން އެކަހެރިވެފައި ތިބި 
  

 އިބްރާހީމް އަލްމުޙާޖިރް  އައްޝައިޚް ޑޮކްޓަރ، ކަމަށްވާ ޝައިޚެއް މުޖާހިދުންގެ

ދީ ޙަމަލާ އާއި ބެހޭގޮތުން ހާއިސްތިޝް، ]އަޑުން ޖިހާދުގެ[ )150( رمحه ا
  :އޭގެ ޚުލާސާގައި ވިދާޅުވިއެވެ، ކުރެވުނު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން

                        
ޖިހާދުގެ އަޑުން ޝައިޚް އިބްރާހީމް އާއި ޚާއްޞަ ބަސްދީގަތުމެއް ހޯދުމަށް  150

ދިން މިސައިލް ޙަމަލާއެއްގައި  އެމެރިކާނުން،ގެ ޢަދުއްވުން، هللاހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް 
  . ޝައިޚް ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ

. ބޭފުޅެކެވެ ޝައިޚް އިބްރާހީމް އަކީ މުޅި ޙަޔާތް ޖިހާދުގެ ތެރޭގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވާ
މުޅި އެހެނީ ޝައިޚްގެ . ވެތުއްތު ހަޔާތްވެސް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ޖިހާދުގެ ތެރޭގައެ

އަދި ޝައިޚް ތަޢުލީމް . ލާއެކެވެވެފައިވާ އާއިއާއިލާއަކީ ޖިހާދުގެ ތެރޭަގއި މަޝްޣޫލު
އެހެނަސް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ޖިހާދުން . އްވާފައިވަނީ ޔަމަނުގައެވެޞިލް ކުރަޙާ

އަދި ކެތްމަދުވެފައިވާ ޙާލު މައިދާނުގެ ތެރެއަށް . އެކަހެރިވެ ލައްވާފައެއްނުވެއެވެ
އޭގެ  ،ވާފައިވާ ޢިލްމުތަޢާލާ ޝައިޚްއަށް ދެއްهللا އަދި . އެނބުރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ

. ދެމިހުންނެވިއެވެ މަގޮތުގިައ މުޖާހިދުންނަށް އުނގަންނަވައި ދެއްވުމުގައިއެންމެ ފުރިހަ
އަދި ޚާއްޞަ ޝަރުޢީ ދައުރާތައް މުޖާހިދުންނަށް ނަންގަވައިދެއްވަމުން، އެބޭފުޅުންގެ 

ގައި ދަރުސްތައްދެއްވަމުން ] މުހާޖިރުންގެ މަދަރުސާ[ކުޑަކުދީންނަށްވެސް 
] ޝައިޚުން[ ޒަމާނުގައި ޢިލްމަށް ބޮޑާވެ ދުނިޔެއަަށް ވިކިފައިވާއަދި މި. ގެންދެވިެއވެ

މަތީ މުޖާހިދުންނާއި އެކު ޚުދު ތައްނާއި ޚިލާފަށް ޖިހާދީ ޣަޒްވާތަކަށް ފަރުބަދަ



 އަރިމަތީބާބް
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 ހުރިހާ އެހެން ފިޔަވައި ޙަނަފީން ބަލާއިރު ގޮތުން އެހެންކަމުން ފިޤުހީ.. [.

... އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ ޙުކުމަށް ޙަމަލާގެ އިސްތިޝްހާދީ ފިޤުހު މަޒްހަބްތަކުގެ

                                                   
އްވުމުގައި ގެ ޢަދުއްވުންނާއި ދެކޮޅަށް ޖިހާދުކުރެهللا ޝައިޚުވެސް ބަރުހަތިޔާރާއިއެކު، 

 . ނަވައެވެބައިވެރިވެވަޑަގަން
ނުގެ އެތައް އެތައް ޝައިޚްގެ ޢިލްމީ ފެންވަރާއިމެދު ޖިހާދުގެ މައިދާ

އަދި ފިޤުހީ ސުވާލެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ، . ވަނީ ތަޢުރީފުކުރައްވާފައެވެޢިލްމުވެރިންންެއ
އަބަދުވެސް ހަތަރު މަޒުހަބާއި އިމާމުންތަކުގެ ތަފާތު އެންމެހާ ނަޟަރިއްޔާތެއް ފުރަތަމަ 

ދެން އެއަށްފަހު އޭގެތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ނަޟަރިއްޔާތު އޭގެ . ކިޔާދެއްވައެވެ
މި ޢާލިމް އާއި ބައްދަލުވެއްޖެ ކޮންމެ . ޔާންކުރައްވައެވެސަބަބުތަކާއި އެކު ބަ

އި އަޚުލާޤުގެ މިއީ ވަރަށްވެސް ތަޤުވާވެރި އަދި އަޅުވެރި، ރިވެތި ޚުލްޤާ ،މީހަކަށްވެސް
އެކުވެސް ދަންވަރުގެ  އިޚްގެ ދުވާލުގެ ބުރައާއިޝަ. ނެއެވެގޭބޭފުޅެއްކަން އެނ
ތަޢާާލއަށް އަަޅުކަންކުރެއްވުމުގައި ހޭދަ ކުރައްވާކަމަށް هللاވަޤުތުތައް 

  . ބަޔާންވެވިފައިވެއެވެ
ޝައިޚް ކިޔަވައިދޭ އެތައް ދަރިވަރަކަށް، މުޖާހިދުންގެ ތެރެއިން ބަޔެއް އަޚުންނާއި އަދި 

ޚަބަރު އެކެުލވޭ ތަފާތު ހީދުވާނޭ ކަމުގެ ކުރިން، ޝައިޚް ޝަޝައިޚްގެ ޝަހާދަތުގެ 
ޖިބްރީލް  ،ޝައިޚް ،ނަށްއަދި ބައެއް ދަރިވަރުން. ފެނިފައިވެއެވެހުވަފެންތައް 

  . ޢަލައިހިއްސަލާމާއި އެކު ވަނިކޮށްވެސް ފެނިފައިވެއެވެ
މި ޢާލިމް، އެހާމެ ޒުވާން އުމުރުގައި އަހަރެެމންނާއި ވަކިވެ ދިޔުމުގެ ހިތާމަޔާއި 

އެހެނީ  .މެންނަށް ހެޔޮ ބަޝާރަތް ދެއްވާފައިވެއެވެއަހަރެތަޢާލާ هللا އެކުވެސް 
   .ހުވަނދުގެވްަސ ފާޅުކުރެއްވުމެވެ ޝައިޚްގެ ޝަހީދުވެފައިވާ ހަށިކޮޅުން މީރު

ޝައިޚްގެ ޝަހާދަތް ޤަބޫލުކުރައްވައި ދާއިމީ  ،ތަޢާލާهللا އަހަރެމެންގެ ދުޢާ އަކީ 
  . އާމީން. ދެއްވެވުމެވެ –ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސް  – ބަޤީޗާތަކުގެ އެންމެ އުސް ނިހާ



 އަރިމަތީބާބް

181   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

 އެހެނީ. މިހާރު ވަނީ ނެތިގޮސްފައެވެ މިފަރަޤުވެސް) احلمد( އެހެނަސް
 މިހާރު ވަނީ ޢިލްމުވެރިންވެސް އަޙްނާފުންގެ ހުރިހާ މައިދާނުގައިވާ ޖިހާދުގެ

. އެއްބަސްވެލައްވާފައެވެ ކަމަށްހުއްދަޢަމަލިއްޔާތުގެ  އިސްތިޝްހާދީ
 މައިދާނުން ޖިހާދުގެ ހަދަނީ ދެކޮޅު ޙަމަލާއާއި އިސްތިޝްހާދީ ؟އަދިކިއެއްހެއްޔެވެ

މީހުން  މިފަދަ. މީހުންނެވެ) ނިސްބަތްވާ ޢިލްމަށް(ބައެއް  ފައިވާގަނެއެކަހެރިވެ
) އިހުގެ( އެހެނީ. ފުދިގެނެއްނުވެއެވެ ދިނުމަށް ފަތުވާ ބެހޭގޮތުން މިކަމާއި

 އެއްޝަރުޠަކީ ދިނުމުގެ ފަތުވާ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޢިލްމުވެރިން
 )151(.ފަހުމްވުމެވެ ރަގަޅަށް އެމީހަކަށް އަސާސްތަކާއި ޢާންމު ޙަޤީޤަތް އެކަމުގެ

                        
އަދި މުފްތީއާއި ޙާކިމް ދެކަމެއްގެ ފަހުމް : [ވިދާޅުވިއެވެ  އިބްނު އަލް ޤައްޔިމް 151

: ނުވާހާ ހިނދެއްގައި ތެދު ފަތުވާއެއް ނޫނީ ޙުކުމެއް ދިނުމަށް ނުކުޅެދިގެންވެއެވެ
ޙަޤީޤަތް އެނގުމާއި، އެއާއި  އެދުވަސްވަރުގެ ޢާންމު: އޭގެތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަމަކީ

މެދު ފިކުރުކުރުމާއި، ދަލީލުތަކާއި، ނިޝާންތަކާއި ފާހަގަތަކުގެ މައްޗަށްބަލައި 
އެއީ އެކަން އޭނާ ފުރިހަމަޔަށް  – އެހިނގިކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް ދެނެގަތުމެވެ

އަދި ) 88-1/87އިޢްލާމް އަލްމުވައްޤިޢީން : ބައްލަވާ... ] (ފަހުމްވުމަށްޓަކައެވެ
ފަސް ކަމެއް ނުވާހާ ހިނދެއްގައި : [މް އަޙްމަދް އިބްނު ޙަންބަލްވެސް ވިދާޅުވިއެވެއިމާ

ދެން އޭގެތެރޭގައި ފަސްވަނަކަމަކަށް ...] މީހަކު ފަތުވާދިނުމަށް ފަށައިގެންނުވާނެއެވެ
އަދި މި ނުކުތާގެ .] މީސްތަކުންގެ ޢިލްމު ވުމެވެ) އޭނާގެ ފުށުގައި: [(ވިދާޅުވިއެވެ

އެހެނީ : [...ލް ޤައްޔިމް ބާަޔން ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެތަފްޞީލް އިބްނު އަ
.] ޒަމާނާއި، ތަނާއި އެއްވުމާއި އަދި ޙާލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ފަތުވާބަދަލުވާނެއެވެ

އެހެނީ މީސްތަކުންގެ ޢިލްމު ނެތްޙާލު : [...އަދިވެސް އިބްނު ޤައްޔިމް ވިދާޅުވިއެވެ
މަ، ދެންފަހެ އަނިޔާވެރިޔާ އޭނާއަށް ފެންނާނީ އޭނާ އެކަމުގައި ފިޤުހުވެރިއަކަށް ވެއްޖަެނ

އަދި ޒިންދީޤް . ޚިލާފަށްވެސްމެއެވެ އަދި މިއާއި. ހެއްގެގޮތުގައެވެއަނިޔާލިބޭ މީ
އަދި ދޮގުވެރިޔާ ތެދުވެރިޔެއްގެ . އޭނާއަށް ފެންނާނީ ޞިއްދެީޤއްގެ ސިފައިގައެވެ



 އަރިމަތީބާބް

 ފިދާއީ ޙަމަލާ 182

 ޙަދީޘްއެއް ކިތަންމެ ބެހޭ އެކަމާއި، ހިނދަކު ހާނުވާ މައިދާނުގައި ޖިހާދުގެ އަދި
 މައްޗަށް މިކަމުގެ އަދި. އެފަހުމެއްނުވާނެއެވެ އޭނާއަކަށް ދަސްކުރިޔަސް

 މުޖާހިދުންވެސް) އެންމެހާ( އަދި މިމައިދާނުގައިވާ އެންމެހާ ޢިލްމުވެރިންނާއި
 ކުރިން އައުމުގެ މިމައިދާނަށް އެބައިމީހުން އެހެނީ. ހެކިވާނެއެވެ

 މެނުވީ މިތަނަށް އައުމަށްފަހުގައި، ޢިލްމުތައް) މިކަމާއިބެހޭ( އުނގެނުނުތަކެއްޗާއި
  )152(.]އިއްތިފާޤުވެއެވެ ފަހުމްނުވާކަމަށް) ރަނގަޅަށް(
  

 އަމީރުންނަށް މުޖާހިދުންގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި މައިދާނުގައިވާ ޖިހާދުގެ ފަހެ
 ޖިހާދަށް؟ ކިއެއްހެއްޔެވެއަދި. ފަޙުމްއެއްނުވާނެއެވެ ޙާލަތެއް ޖިހާދުގެ، މެނުވީ

  .އެއްނުވާނެއެވެ ފަހުމް މިދީނެއްވެސް ޢިލުްމވެރިންނަކަށް ނުނިކުންނަ
  

                                                   
އޭގެ . ންލާނެއެވެފަހެ ކޮންމެ ދޮގުވެރިޔެއްވެސް އޮޅުވާލުމުގެ ހެދު. ސިފައިގައެވެ

މީހުންގެ : އެބަހީ(އަދި އޭނާ . އަޑީގައިވަނީ ފާފަވެރިކަމާއި ދޮގާއި އަދި ނުބައިކަމެވެ
މީސްތަކުންނާއި ބެހޭގޮތުން ޖާހިލުވުމުގެ ސަބަބުން، އަދި ) ޙަާލތްނޭގި ފަތުވާދޭ މީހާ

މީހާ މިމީހާއާއި އެ) ޖާހިލުވުމުގެ ސަބަބުން(ޙާލަތްތަކާއި، އެއްވުމާއި އާދަކާދަތަކަށް 
ނާއަކަށް އޭ) އޮޅުވާލާފައިވާ ދޮގުވެރިޔާ އާއި ތެދުވެރިޔާ: އެބަހީ(

ދި އަ 4/199އިޢްލާމް އަލްމުވައްޤިޢީން : ބައްލަވާ( ...]ނުކުރެވޭނެއެވެފަރަޤެއް
ަލތުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ވާޖިބިއްޔަތުތަކާއި، ޙަރާމާއި އަދި މިގޮތުން އެޙާ) 205- 4/204

  .ދަ މީހަކަށް ފަރަޤުނުވެއެވެޙަލާލާއި މުންކަރާތްތައްވެސް އެފަ
ޝައިޚް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދެއްކެވި . ޝައިޚްގެ ޖަވާބު މިވަނީ ކުރުކުރެވިފައެވެ 152

ޤަތުލުކުރުމަށް އެހިތެރިވާމީހާ އާއި ބެހޭގޮތުން ޢިލްމުވެރިން : ތަޙްޤީޤް[ވާހަކަ 
  .  މިބާބުގެ ދަށުން ބަޔާްނވެފައިވާނެއެވެ] ދެކިލައްވާގޮތް



 އަރިމަތީބާބް

183   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

  :ވަޙީކުރެއްވިއެވެ تعاىلهللا 

  
  } يفْقَهون ال فَهم قُلُوبِهِم علَى وطُبِع الْخَوالف مع يكُو�ُوا بِأَن رضُوا {

އަދި . ތިބުމަށް ރުހިފައެވެއެބައިމީހުންތިބީ މަޑުކުރިމީހުންނާއި އެކު [
އެހެންކަމުން . އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ވަނީ ސިއްކަޖެހިފައެވެ

  )153(.]އެބައިމީހުންނަކަށް ނުވިސްނެއެވެ
  

  :ވިދާޅުވިއެވެ رمحه ا ޤުތުބު ސައްޔިދު އަދި އުސްތާޛް
  
 ޤާއިމްކުރުމަށް ދީން ދުނިޔެމަތީ އިށީދެއިނދެ ހިތްހަރު މިދީން ހަމަކަށަވަރުން[

 ޒީނަތްތެރިކަމެއް މިދީނުގެ އަކަށް] ފާޤިހް[ މަސައްކަތްނުކުރާ
 ސިކުނޑިތެރޭ އިބަގެ މިދީނަކީ ފަހެ. ފާޅެއްނުކުރާނެއެވެ

  ...]ފިނިކޮށްފައިބައިންދާލާކޭކެއްނޫނެވެ
  

 އަލް އިްބނުهللا ޢަބްދު އިމާމް ޞާލިހުންގެ ސަލަފުއް، އަސްލަކީ މިބަހުގެ އަދި
 އަދި، رمحه ا ތައިމިއްޔާ އިބްނު ޝައިޚުލްއިސްލާމް އަދި، رمحه اމުބާރަކް 

 ރިވާވެގެންވާ އަރިހުން މިތިންބޭފުޅުން؛ رمحه ا ޙަންބަލް އިބްނު އަޙްމަދު އިމާމް
  : ޤައުލެވެ

  

                        
  87 التوبة سورة 153



 އަރިމަތީބާބް

 ފިދާއީ ޙަމަލާ 184

 ބެހޭގޮތުން ކަމަކާއި އެއްވެސް) ދީނުގެ( މީސްތަކުން ފަހެ[
 ކީކޭތޯ ބުނަނީ) ގޮތުންއެކަމާއިބެހޭ( މުޖާހިދުން ދެން އިޚްތިލާފެއްވެއްޖެނަމަ

هللا  ފަހެ. އެބައިމީހުންނާއި އެކުގައެވެ ވަނީ ތެދު އެހެނީ. ބަލާށެވެ
  :ވަޙީކުރެއްވިއެވެ

 
}ينالَّذوا وداها جينف مّهنيدها لَنلَنبس ّإِنو اللَّه علَم نينسحالْم{ 
 ތިމަން ހަމަކަށަވަރުންވެސް ޖިހާދުކުރާމީހުންނަށް މަގުގައި އިލާހުގެ ތިމަން އަދި[

  )155(])154(.]ދައްކަވާހުށީމެވެ މަގު މަގުތަކަށް އިލާހުގެ ތިމަން، އިލާހު
  

 ޚާއްޞަ ޖިހާދުގެ ،ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އަދިވަކިން، އެހެންކަމުގައިވާހިނދު
 ޢިލްމުވެރިން މައިދާނުގައިވާ މުޖާހިދުންނާއި ފަހެ ފަހުމްވާނީ ތެދު މައުޟޫތަކުގެ

  ؟ކްޮނބަޔަކަށްހެއްޔެވެ ފަހެ ނޫން
  

  : ވިދާޅުވިއެވެ رمحه اޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ 
  
އަދި ޖިހާދުގެ މައްސަލަ ތަކުގައި ވާޖިބުވެގެންވަނީ، އެބައެއްގެ ދީން [

) ކަންކަމަށް(ޞައްޙަވެގެންވާ، ދުނިޔެީވ އަހުލުވެރިން އެއެއްޗެއްގެމަތީ ތިބޭ 
އަދި އެއީ ގިނަފަހަރަށް ދީނުގެ . ތަޖުރިބާހުރި މީހުންގެ ލަފަޔަށް ބެލުމެވެ
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 އަރިމަތީބާބް

185   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

އެހެންކަމުން . ނޫނެވެ ބޭރުފުށުގެ ދޭހައަށް ބަލާ ދުނިޔެވީ މީހުންނަކަށް
އަދި ހަމައެފަދައިން ދުނިޔަވީ . މިބައިމީހުންގެ ލަފަޔެއް ނެގުމެއްނުވެއެވެ

  )156(.]ތަޖުރިބާ ނެތް ދީނުގެ އަހުލުވެރިންގެ ލަފާވެސް ނެގުމެއް ނުވެއެވެ
  
  
 

   

                        
ޗާޕް، ދާރް އަލް ،  311.ޞ ]އަލް އިޚްތިޔާރާތު އަލް ފިޤްހިއްޔާ[: ބައްލަވާ 156

  މަޢުރިފާ



 އަރިމަތީބާބް

 ފިދާއީ ޙަމަލާ 186

 
  



 އަރިމަތީބާބް

187   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

  )2(ބާބް އަރިމަތީ
  
  

: ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ ޢަމަލު

  هللاސަބީލިއަލް ޖިހާދު ފީ
  

 مخْمصةٌ وال �َصب ولَا ظَمأٌ يصيبهم ال بِأَ�َّهم ذَلك{ :ވަޙީކުރެއްވިއެވެهللا  

 �َيال عدوٍّ من ينالُون وال الْكُفَّار يغيظُ موطئًا يطَئُون وال اللَّه سبِيلِ في

 ينفقُون وال الْمحسنني أَجر يضيع ال اللَّه إِن صالح عملٌ بِه لَهم كُتب إِالَّ

 اللَّه ليجزِيهم لَهم كُتب إِالَّ واديا يقْطَعون وال كَبِرية وال صغرية �َفَقَةً

نسا أَحكَا�ُوا م لُونمعއެއީ ހެޔޮ ޢަމަލެއް ގޮތުގައި ލިޔެވޭ ޙާލުގައި ...[ }ي
ގެ މަގުގައި ކަރުހިއްކުމެއްވެސް ނޫނީ ވަރުބަލިކަމެއްވެސް هللاމެނުވީ، އެބައިމީހުން 

ނޫނީ ކާފަރުން ރުޅިއަރުވާލުމަށް . ނޫނީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމެއްވެސް ނުއުފުލާނެތެވެ
ހެޔޮ (މެއްވެސް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ނޫނީ ޢަދުއްވެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ ޒަޚަ

هللا ހަމަކަށަވަރުން . ނުފޯރުވާނެތެވެ) ޢަމަލެއްކަމުގައި ލިޔެވޭ ޙާލުގައި މެނުވީ
އަޖުރެއް (އަދި . އިޙްސާންތެރީންގެ އަޖުރެއް ގެއްލިނެތިއެއް ނުކުރައްވާނެތެވެ

އެއްވެސް ) ގެ މަގުގައިهللا(ލިޔެވޭ ޙާލުގައި މެނުވީ؛ އެބައިމީހުން ) ގޮތުގައި
ކުޑަމިންވަރެއް ނުވަތަ ބޮޑުމިންވަރެއްވެސް ހޭދައެއް  )ކިތަންމެ(އެއްޗެއްގެ 
) ހެޔޮ ޢަމަލެއްކަމުގައި ލިޔެވޭ ޙާލުގައި މެނުވީ(ނޫނީ ވާދީއެއްވެސް . ނުކުރާނެތެވެ

هللا އެއީ އެބައިމީހުންގެ އެންމެ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކަށް . ހުރަހެއް ނުކުރާނެތެވެ
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 ފިދާއީ ޙަމަލާ 188

ޢަމަލުތަކަށް ޢަޖުރު  އެބައިމީހުންގެ ހެޔޮهللا : އެބަހީ. (ޖަޒާދެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ
ދެއްވާނީ އެބައިމީހުން އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް ކުރި އެންމެހެޔޮ ޢަމަލުތަކާއި 

   )157(.)]އެއްގޮތަށެވެ
  

އާއި ގާތްވުމުގެ އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ هللا ޖިހާދުކުރުމަކީ ) ފަހެ( ...
 )158(އަދި އެންމެހާ ނަވާފިލް. )ކަމެކެވެ(ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ

 عليه ا صلىގެ ރަސޫލާ هللاއެހެނީ . އަޅުކަމަކަށްވުރެ އެ ހެޔޮވެގެންވެއެވެ

 مات وإِن وقيامه شهرٍ صيامِ من خير ولَيلَة يومٍ رِباطُ«: ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ وسلم

ދުވާލަކާއި [ »الْفَتَّان وأَمن رِزْقُه علَيه وأُجرِي يعملُه كَان الَّذي عملُه عَليه جرى
ކޮޅަށް ) ނަމާދުކުރުމުގައި(ރެއެއްގެ ރިބާޠު؛ އެއްމަސް ދުވަހު ރޯދަހިފައި 

އަދި އެކަމުގައިވަނިކޮށް އޭނާ މަރުވެއްޖެނަމަ، . ހުރުމަށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވެއެވެ
) ހުއްޓުމެއްނެތި(ޢަމަލުތައް އޭނާގެ މައްޗަށް ) ހެޔޮ(އޭނާ ކުރަމުން އައި 

އަދި އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ރިޒްޤުތައްވެސް . ދާނެތެވެ) އަޖުރުލިބެމުން(ށް ކުރިޔަ
އަދި އަލްފައްތާން އިން އޭނާއަށް . ކުރިޔަށް ދާނެތެވެ) ހުއްޓުމެއްނެތި(

   )160(])159(.އަމާންކަން ލިބިގެންވެއެވެ
  

                        
  121 ـ 120: سورة التوبة، اآلية 157
  އެބަހީ؛ ސުންނަތް އަޅުކަންތައް 158
159 ޤަބުރުގެ ފިތުނައެވެމާނައަކީ  ގެ) އަލް ފައްތާން( الْفَتَّان.  
  މުސްލިމް، ސަލްމާން ގެ އަރިހުން: ރިވާކުރެއްވީ 160
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އަދި މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ވަކިވެގަނެގެން އަޅުކަމުގައި ދެމި ހުންނެވުމަށް 
 تَفْعلْ ال«: ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ وسلم عليه ا صلىބީއަށް ނަބިއްޔާ އެދުނު ޞަޙާ

فَإِن قَامم كُمدي أَحبِيِل فس أَفْضَلُ اللَّه نم هالتي صف هتيب نيعبا سامأَال ع ونبتُح 

أَن رغْفي اللَّه لَكُم لَكُمخديةَ ونو الْجي اغْزبِيلِ فس اللَّه ني قَاتَلَ مبِيلِ فس اقَ اللَّهفَو 

َاقَة� تبجو ةُ لَهنއެހެނީ ތިޔަބައިމީހުންގެ . ތިފަދައިން ކަންތައް ނުކުރާށެވެ[ »الْج

ގޭގައި އޭނާ ހަތްދިހަ  ދެމިހުރުން،ގައި  اللَّه سبِيلِމީހަކު ތެރެއިން އެއްވެސް 
ތިބާގެ ފާފަތައް هللا . އަހަރުވަންދެން ކުރާ ނަމާދަށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވެއެވެ

ފުއްސަވައިދެއްވައި، ޖަންނަތަށް ވައްދަވައިދެއްވުމަށް ފަހެ ލޯބިނުކުރަމު 
ފަހެ ޖަމަލަކުން ކިރުފޮދެއް . ގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކުރާށެވެهللاހެއްޔެވެ؟ ފަހެ 

ގެ މަގުގައި ޖިހާދުކޮށްފި މީހެއްގެ މައްޗަށް هللا )161(ވެސްފެލާލާނޭހާ ހިނދުކޮޅަކު
އޭ : [ދެންނެވުނެވެ: [އަދިވެސް ރިވާވެފައިވެއެވެ.] ޖަންނަތް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

ގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރުމާއި އެއްފަދަވެގެންވަނީ ފަހެ هللا! ގެ ރަސޫލާއެވެهللا
 ކަށްބައިމީހުންނަތިޔަ[ »تستطيعو�ه ال«: ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ] ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟

) އެސުވާލު(އަނެއްކާވެސް .] ކުޅަދާނަވެގެންނެއް ނުވެއެވެ) އެކަން ކުރުމަކަށް(
ކޮންމެފަހަރަކުވެސް . ދެފަހަރު ނުވަތަ ތިންފަހަރު ތަކުރާރުކޮށް ދެންނެވުނެވެ

) އެކަން ކުރުމަކަށް( ކަށްތިޔަބައިމީހުންނަ[ »تستطيعو�ه ال«: ޙަދީޘްކުރައްވައެވެ

                        
މިބުނަނީ ޢަރަބިބަހުން ] ޖަމަލަކުން ކިރުފޮދެއް ފެލާލާނޭހާ ހިނދުކޮޅެކޭ[މިތާގައި  161
މީގެ މާނައަކީ، ޖަމަލަކުން ކިރުފޮދެއް ފެލާލުމަށް ދެފަހަރު . އަށެވެ) ފަވާޤް( فَواق

  .ގުތުކޮޅެވެމަތިން ދަމާލާ ދަމާލުމުގެ ވަ
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 ފިދާއީ ޙަމަލާ 190

 في الْمجاهد مثَلُ«: ދެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.] ނެއް ނުވެއެވެކުޅަދާނަވެގެން

 حتَّى صالة وال صيامٍ من يفْتُر ال اللَّه بِآيات الْقَا�ت الْقَائمِ الصائمِ كَمثَلِ اللَّه سبِيلِ

جِعري داهجي الْمبِيلِ فس الَى اللَّهގެ މަގުގައިވާ މުޖާހިދެއްގެ މިޘާލަކީ؛ هللا[ »تَع
 ކޮޅަށް) ނަމާދުކުރުމުގައި(ގެ އާޔަތްތަކާއި އެކު هللاޑުމޮޅިކަމާއި އެކު މަރޯދަހިފާ، 

ގެ هللا، ރޯދަޔަށް ހުރުމާއި ނަމާދު ކުރުންމަތީ ވީއްލުމެއްނެތިމި) އަދި( ،ދެމިހުރެ
މިހުންނަ އެނބުރި އައުމަށް ދާންދެން ދެ) ގެއަށް(މަގުގައި ނިކުންނަ މުޖާހިދު 

   )162(].]މީހާއެއްގެ މިޘާލެވެ
  

: ވިދާޅުވިއެވެ) رمحه ا(އަދި ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ 
. ހަމަކަށަވަރުން ޖިހާދު ޙައްޖާއި ޢުމްރާ އަށް ވުރެންވެސް މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ[

އަދި އެތަނެއްގައި ކުރެވޭ އެއްނަމާދު އެހެން މަސްޖިދުތަކުގައި ކުރެވޭ 
އަލް މަސްޖިދް އަލް [ނަމާދާއި އެއްފަދަވެގެންވާ ) 000،100(ސަތޭކަހާސް 

) ޖިހާދު މަތިވެރިވެގެން(ގައި ކުރެވޭ އަޅުކަމަށް ވުރެންވެސް ] ޙަރާމް
 أَجعلْتُم{ :އަދި މީގެ މައްޗަށް ދަލީލެއްކަމުގައި ބަޔާންކުރެއްވީ )163(.]ވެއެވެ

 اآلخرِ والْيومِ بِاللَّه آمن كَمن لْحرامِا الْمسجِد وعمارة الْحاج سقَايةَ

داهجي وبِيلِ فس ال اللَّه ونتَوسي دنع ޙައްޖުވެރިންނަށް ބޯފެންދީ [ }اللَّه
ދުވަހަށް އީމާންވެ އާއި ޤިޔާމަތްهللا އްޓާ މީހުންނާއި، މަސްޖިދުލް ޙަރާމް ބަލަހަ

                        
ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް، އަދި ބަޔާންވެވިފައި އެވަނީ މުސްލިމްގެ : ރިވާކުރެއްވީ 162

  ލަފުޡެވެ
  ) 35/160، 28/5] (މަޖުމޫޢު އަލްފަތާވާ: [ބައްލަވާ 163
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އެއްފަދަވެގެންވާކަމުގައި ގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރާ މީހުންނާއި هللاއަދި 
ގެ ހަޟުރަތުގައި އެބައިމީހުން هللاދެކެނީހެއްޔެވެ؟ ) ތިޔަބައިމީހުން(

   )164(.]އެއްފަދަވެގެންނެއްނުވެއެވެ
  

އަދި މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރާއި ބެހޭގޮތުން، އަދި ބާވާލެއްވުނު ސަބަބު 
ރިވާވެފައިވަނީ އައްނުޢުމާން އިބްނު ބަޝީރް އަރިހުން މުސްލިމް 

އެއީ ޞަޙާބީންގެ މެދުގައި އެންމެ . ވާފައިވާ ޙަދީޘްއެވެރިވާކުރައް
ދެންފަހެ މިއާޔަތް . މަތިވެރިވެގެންވަނީ ކޮން ޢަމަލެއްތޯ އާއިމެދު ދެބަސްވިއެވެ

  . އެހެންކަމުން އެކަމުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކުރެވުނެވެ. ބާއްވައިލެއްވުނެވެ
  

  : ޗަށް ވިދާޅުވިއެވެމިމައުޟުޢުގެ މައް) رمحه ا(އަދިވެސް އިބްނު ތައިމިއްޔާ 
  
އަދި އަހަރެންނަށް އެނގިގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން ސުންނަތް އަޅުކަންތަކުގެ [

ތެރެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ޖިހާދަށްވުރެ މަތިވެރިވެގެން ނުވާކަމަށް 
އެހެންކަމުން އެކަން . ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އިއްތިފާޤްވެލައްވާފައެވެ

އަދި ސުންނަތް ރޯދަތަކަށް . އެވެޙައްޖަށްވުރެންވެސް މަތިވެރިވެގެންވެ
އަދި ސުންނަތް ނަމާދުތަކަށް ވުރެންވެސް . ވުރެންވެސް މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ

  .މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ
ގެ މަގުގައި ރިބާޠަށް ހުރުން މައްކާ އާއި އަލްމަދީނާ އަދި ބައިތުލް هللاއަދި 

އެއީ އަބޫ . އެވެރެންވެސް މަތިވެރިވެގެންވެދިސްގައި އަވަށްޓެރިވެހުރުމަށް ވުމަޤް
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: މިފަދައިންވެސް ވިދާޅުވުމާއި ހަމަޔަށެވެ) މިކަމުގެ މަތިވެރިކަމާއިމެދު(ޙުރައިރާ 
ގެ މަގުގައި އެންމެ ރެއެއް ރިބާޠުގައި ހުރުންވެސް، ޙަޖަރުލް އަސްވަދު هللا[

ދޮށުގައި ލައިލަތުލް ޤަދްރި ވިލޭރެއާއި ބައްދަލުވުމަށް ވުރެން އަހަންނަށް 
އެހެންކަމުން އެ ޞަޙާބީ، އެންމެ ރެއެއްގެ ރިބާޠުވެސް .] މާލޮބުވެތިވެގެންވެއެވެ

އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ  ،ރޭތަކުގެތެރެއިން އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ ރޭ –
އަދި މީގެ ސަބަބުން ނަބިއްޔާ . ތަނުގައިވުމުގެ މައްޗަށް  އިޚްތިޔާރުކުރެއްވިއެވެ

އާއި އަޞްޙާބުން މައްކާގެ ބަދަލުގައި މަދީނާގައި  وسلم عليه ا صلى
ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ) ޤާއިމްވެ ވަޑައިގަތް. (ޤާއިމްވެވަޑައިގަތެވެ

. އެއްސަބަބަކީ، މަދީނާގައި ވުމަކީ އެބޭފުޅުން ރިބާޠުގައިވުން ކަމަށް ވާތީއެވެ
ބައިން އެހެނީ ރިބާޠަކީ ޢަދުއްވަށް ބިރުދެއްކޭތަނެއްގައި އަދި ޢަދުއްވު ގެ ކި

ތަނެއްގައި ) އެފަދަ(ވީމާ،  .ތިމާއަށްވެސް ބިރުވާތަނެއްގައި ޤާއިމްވެ ހުރެުމވެ
ޢަދުއްވުންގެ ކިބައިން ދިފާޢުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ޤާއިމްވެއްޖެ މީހާ، ފަހެ އެފަދަ 

 )166(.އަދި ޢަމަލުތައް ވަނީ އޭގެ ނިޔަތުގެ މައްޗަށެވެ )165(.މީހަކީ މުރާބިޠެކެވެ
 اللَّه سبِيلِ في يومٍ رِباطُ«: ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ وسلم ليهع ا صلىގެ ރަސޫލާ هللا

ريخ نم مٍ أَلْفوا ييمف اهوس نازِلِ منގެ މަގުގައި އެންމެ ދުވަހަކު هللا[ »الْم
ރިބާޠުގައި ހުރުން، އެހެންއެއްވެސް މަންޒިލެއްގައި އެއްހާސްދުވަސް 

                        
  .ގެ މާނައަކީ ރިބާޠުކުރާ މީހާއެވެ) މުރާބިޠު( مرابط 165
އެފަދަ ބިމެއްގައި، މީހަކު އާދައިގެ ދިރި މިތާގައި ޝައިޚް މިވިދާޅުވަނީ،  166

އުޅުނަސް، އެމީހާ އެތަނުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ) ޤާއިމްވެ(އުޅުމެއްގައި އުޅޭފަދައިން 
ނިޔަތަކީ ޚުދު ތިމާއަށްވެސް ބިރުވެރިކަން ވާޙާލު، ޢަުދއްވަށް ބިރުދެއްކުން ކަމަށް 

  .ވާނަމަ އެފަދަ މީހާއަކީވެސް މުރާބިޠެއްކަމެވެ



 އަރިމަތީބާބް

193   ޝަހީދުވުމުގެ ކުރިބޯށި

އަދި ޞަޙީޙް މުސްލިމްގައި،  )167(.]ހެޔޮވެގެންވެއެވެހޭދަކުރުމަށްތުރެންވެސް 
 وسلم عليه ا صلىނަބީ : ސަލްމާން އަރިހުން ރިވާވެފައިވެއެވެ

 مرابِطًا مات ومن، وقيامه شهرٍ صيامِ من خير ولَيلَة يومٍ رِباطُ«: ޙަދިޘްކުރެއްވިއެވެ

رِيأُج هلَيع لُهمع رِيأُجو هلَيع رِزْقُه نم ةاجلَن ،نأَمو ދުވާލަކާއި ރެއެއްގެ [ »الْفَتَّان
ކޮޅަށް ހުރުމަށްވުރެ ) ނަމާދުކުރުމުގައި(ރިބާޠު؛ އެއްމަސް ދުވަހު ރޯދަހިފައި 

އަދި އެކަމުގައިވަނިކޮށް އޭނާ މަރުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ކުރަމުން . ހެޔޮވެގެންވެއެވެ
ކުރިޔަށް ) ހުއްޓުމެއްނެތި(ޢަމަލުތައް އޭނާގެ މައްޗަށް ) ހެޔޮ(އައި 

އަދި އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ރިޒްޤުތައްވެސް . ނެތެވެދާ) އަޖުރުލިބެމުން(
އަދި އަލްފައްތާން އިން . ޖަންނަތުން އޭނާއަށް ލިބެމުންދާނެތެވެ) ހުއްޓުމެއްނެތި(

ޔަޢުނީ މުންކަރު އާއި ) އަލްފައްތާން.] (އޭނާއަށް އަމާންކަން ލިބިގެންވެއެވެ
ންކަމަށްވާނަމަ އެހެ –ފަހެ މިއީ ރިބާޠެވެ ) ނިކަން ވިސްނާށެވެ(.... ނަކީރެވެ

   )168(ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟) ގެ ފަޟުލުވަންތަކަން(އަދި ޖިހާދު 
  

 –هللا އަބޫ ޢަބްދު: [ވިދާޅުވިއެވެ) رمحه ا(އަދި އިބްނު ޤުދާމާ އަލް ޙަންބަލީ 

: ވިދާޅުވިއެވެ – )رمحه ا( އަޙްމަދު އިބްނު ޙަންބަލް) އިމާމް(
ދަށްވުރެ މަތިވެރި ޢަމަލެއް ފަރުޟުަތކަށްފަހު ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޖިހާ[

                        
އައްނަސާއީ، އައްތިރުމިޛީ، އަޙްމަދު އަދި އައްދާރިމީ، މިއެންމެ  :ރިވާކުރެއްވީ 167

] އަލް ކާފީ[ބްނު ޤުދާމާ އަދި އި. ޢައްފާން އަރިހުންނެވެ ބޭފުޅުން ޢުޘްމާން އިބްނު
މުސްނަދް [އަދި އަޙްމަދު ޝާކިރް . ގައި މިރިވާ ޞައްޙަ ކުރެއްވިއެވެ) 4/258(

  .ޞައްޙަކުރެއްވިއެވެ ގައިވެސް) 2/15، 1/232(ގެ ތަޚްރީޖް ]އަޙްމަދު
  )28/418(މަޖުމޫޢު އަލްފަތާވާ : ބައްލަވާ 168
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: ވިދާޅުވިއެވެ) رمحه ا(އަލް އަޘްރަމް ] )169(.]އަހަންނަކަށް ނޭގެއެވެ
އައް [ހެޔޮކަމުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން : [ވިދާޅުވިއެވެ އަޙްމަދު) އިމާމް([

ައށް ވުރެ މަތިވެރިކަމެއް ) ގެ މަގުގައި ކުރެވޭ ޖިހާދުهللا: އެބަހީ( ]ސަބީލް
އަދި އަލްފަޟްލު އިބްނު ޒިޔާދް .]] އެނގިފައެއްނެތެވެއަހަރެމެންނަކަށް 

އަރިހުން ) އިމާމް އަޙްމަދު(هللا އަހަރެން އަބޫ ޢަބްދު: [ވިދާޅުވިއެވެ
ގެ (ތަކުގެ އަމުރު ) ހަނގުރާމައިގެ ޙަރަކާތް(އަދި ޣަޒުވާ . އަޑުއެހީމެވެ

 ދެން އެއިމާމް ކީރިތި. ޛިކުރުކުރެވުނެވެ) މައްޗަށް، އިމާމް އަޙްމަދު އަރިހު
) ހެޔޮކަމުގެ ޢަމަލު( الرب أعمال: [އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ

  .]] ތަކުގެ ތެރެއިން އެއަށްވުރެ މަތިވެރިކަމެއް ނުވެއެވެ
  

އިމާމް އަޙްމަދު : އެބަހީ(އަދިވެސް އެހެން ބޭފުޅުން އެ އިމާމްގެ އަރިހުން 
ރިމަތިލުމާއި ޢަދުއްވުންނާއި ކު: [ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ) އަރިހުން

އަދި އަތްފައިން ހަނގުރާމަޔާއި . އެއްވެސްކަމެއް އެއްފަދަވެގެންނެއް ނުވެއެވެ
އަދި . ކުރިމަތިލުމަކީ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވާ ޢަމަލެވެ

ޢަދުއްވުންނާއި ހަނގުރާމަކުރާ މީހުން، ފަހެ އެއީ އިސްލާމްދީން ދިފާޢު 
އަންހެންކަނބަލުންވެސް ) އިސްލާމްދީނުގެ: އެބަހީ(އަދި އޭގެ . ކުރާމީހުންނެވެ

އެހެންކަމަށްވާނަމަ މިއަށްވުރެ . ދިފާޢު ކުރާ މީހުންންނަކީ އެއީއެވެ
މަތިވެރިވެގެންވާ ޢަމަލަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ މީސްތަކުންވަނީ އަމާން 

ވަނީ ) މުޖާހިދުން: އެބަހީ(އެހެނަސް އެބައިމީހުން  –ކަމުގައެވެ 

                        
އިމާމް އަރިހުން ގެ ބައިގަނޑެއްވަނީ މި ނުކުތާ އެއިމާމް އަޙްމަދުގެ ދަރިވަރުން 169

  .ރިވާކުރައްވާފައެވެ
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އެބައިމީހުންވަނީ އެބައިމީހުންގެ ނަފްސުތަކުގެ ފުރާނަތައް . އެވެބިރުވެރިކަމުގަ
މިފަދައިން ވިދާޅުވުމާއި އެއީ  –.] ހަދިޔާކޮށްލާފައެވެ) ގެ މަގުގައިهللا(

) ގެ މަގުގައިهللا(އެހެނީ ޖިހާދަކީ ފުރާނަޔާއި މުދާ [ –ހަމަޔަށެވެ 
ށެވެ؛ އަދި އޭގެ ފައިދާ ވަނީ އެންމެހާ މުސްލިމުންގެ މައްޗަ. ހޭދަކޮށްލުމެވެ

އޭގެތެރެއިން . އޭގެތެރެއިން ކުޑަކުދިންނަށާއި ބޮޑެތިމީހުންނަށެވެ
 މިނޫން) ޖިހާދުގެ ފައިދާ(ވެސް އަދި . ބާރުހުރިމީހުންނަށާއި ނިކަމެތިންނަށެވެ

ފައިދާ އާއި ) އެކަންކަމުގެ(އެއީ  – ހުރިހާ ކަންކަމަށް ވެއެވެ އެހެން
. އެއްފަދަވެގެން ނުވާކަންކަމެވެއެއްވެސް ޙާލެއްގައި ) ޖިހާދާއި(ބިރުވެރިކަން އެ 

ފަޟުލުވަންތަކަމާއި އަޖުރު އެ ) އެންމެހާ ކަންކަމުގެ(އެހެންކަމުން އެ 
ޖިހާދުގެ ސަބަބުން ފައިދާވާ : އެބަހީ( .އެއްފަދަވެގެންނެއްނުވެއެވެ) ޖިހާދާއި(

  ].)އެންމެހާ ކަންކަމުގެ އަޖުރަށްވުރެންވެސް ޖިހާދުގެ އަޖުރުބޮޑުވެގެންވެއޭއެވެ
  

ގެ ) رمحه ا(މާމް މުޙައްމަދު އިބްނު އަލްޙަސަން އައްޝައިބާނީ އަދި އި

) رمحه ا(ގެ ޝަރަޙާގައި އިމާމް އައްސަރްޚަސީ ] އައްސިޔަރް އަލް ކަބީރް[
  : ވިދާޅުވިއެވެ

  
ވުނު ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރޭ؛ މުޢާވިއްޔާ އިބްނު ޤުއްރާ އަރިހުން އަހަންނަށް ރިވާކުރެ[

، رهبا�ية أمة كل يف«: އަރިހުން ރިވާވެފައިވެއެވެ وسلم عليه ا صلى ނަބިއްޔާ

: އެބަހީ(ކޮންމެ އުއްމަތެއްގައިވެސް ރަހްބާނިއްޔަތު [ »اجلهاد األمة هذه ورهبا�ية
އަދި ތިމަން ނަބިއްޔާގެ އުއްމަތުގެ ރަހްބާނިއްޔަތަކީ . ވެއެވެ) އަޅުވެރިވުން



 އަރިމަތީބާބް

 ފިދާއީ ޙަމަލާ 196

ށްޓަކައި އަދި ރަހްބާނިއްޔާގެ މާނައަކީ އަޅުކަން ކުރުމަ )170(.]ޖިހާދެވެ
އަދި ދުނިޔެވީ ކަންތައްތަކުގައި މަޝްޣޫލުވުމުން . އެކަހެރިވެގަތުމެވެ
އަދި އިހުގެ އުއްމަތްތަކަށް އެކަން ކުރުން ވަނީ . އެކަހެރިވެގަތުމެވެ

. މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ވަކިވެގަނެ، އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނުގައި ޤާއިމްވެހުރުމެވެ
ވުރެ އެކަހެރިވެގަތުން އެބައިމީހުންގެ އެހެނީ މީސްތަކުންގެތެރޭގައި އުޅުމަށް

  . މައްޗަށް މަތިވެރިވެގެންވާތީއެވެ
) މިއުއްމަތުގެ މައްޗަށް އެކަން( وسلم عليه ا صلىދެން ނަބީ 

) ދީނުގައި(އިސްލާމް [ »اإلسالم يف رهبا�ية ال«: ނަފީވެގެންވާކަން އެންގެވިއެވެ
މިއުއްމަތަށް ) އެއަށްފަހު(އަދި  )171(.]ރަހްބާނިއްޔަތެއް ނުވެއެވެ

އޭގައިވަނީ . ރަހްބާނިއްޔަތުގެ ރާސްތާއަކީ ޖިހާދުކަން ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ
ކުން އެކަހެރިވެ، އަދި ދުނިޔެވީ ޢަމަލުތަ. މީސްތަކުންނާއި އެއްވެ އުޅުމެވެ

ގެ ރަސޫލާ هللاއަދި . އޭގައިވާ ކަމާއިގެން މަޝްޣޫލުވެގަތުމެވެ ދީނުގެ ކުރިބޯށި
 )172(.ކަމުގައި ބަޔާންކުރެއްވިއެވެދީނުގެ ކުރިބޯށިޖިހާދަކީ ،  وسلم عليه ا صلى

                        
އަނަސް އިބްނު މާލިކް ގެ އަރިހުން އިމާމް އަޙްމަދު އާއި އަބޫ : ރިވާކުރެއްވީ 170

އުމާމާގެ އަރިހުން އައްޠަބަރާނީވެސް ތަފާތު ޢިބާރާތްތަކުގައި މި  އަދި އަބޫ. ޔައުލާއެވެ
  .ޙަދީޘް ިރވާކުރައްވާފައިވެއެވެ

އަދި އަބޫ ދާވޫދުވެސް ) 1/102] (ފަތުޙް އަލްބާރީ[އިބްނު ރަޖަބްގެ : ބައްލަވާ 171
  .ގައި މި ޙަދީޘް ޠާވޫސް އަރިހުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ) 287] (އަލް މަރާސިލް[

 عليه ا صلىނަބިއްޔާ . [ބްނު ޖަބަލް  އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެމުޢާޛް އި 172

މިކަމުގެ [ »أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟«: ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ وسلم
ބޮލާއި އޭގެ ތަނބާއި އަދި އޭގެ ކުރިބޯށި ތިމަން ނަބިއްޔާ ) ދީނުގެ: އެބަހީ(
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 )173(]މަޢުރޫފަށް އަމުރުކުރުމާއި މުންކަރާތްތައް މަނާ ކުރުން[އަދި އޭގައި 
އަދި އޭގައި އެންމެ  )174(.އަދި މިއުއްމަތުގެ ސިފައަކީ މިއީއެވެ. އެކުލެވެއެވެ

                                                   
.] ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ ! އާދޭހެވެ: [ބުނެދެންހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ދެންނެވީމެވެ

 »رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل ا«: ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
އަދި . އަދި އޭގެ ތަނބަކީ ނަމާދެވެ. އަލް އިސްލާމް އެވެ މިކަމުގެ ބޮލަކީ[

އަދި ) #2616] (ޖާމިޢު[އައްތިރުމިޛީގެ : ރިވާކުރެއްވީ.] ކުރިބޯއްޓަކީ ޖިހާދެވެ
އިޢުލާމް [އަދި އިބްނު އަލްޤައްޔިމްގެ . ޙަސަން ޞަޙީޙް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

  }.ބަޔާންކުރެއްވިއެވެރިވާކުރައްވައި ޞަޙީޙްކަމަށް ) 4/256] (އަލްމުވައްޤިޢީން
ގެ ލްަފޒީ ) سنامه ذروة(ކަމަށް މި މާނަކުރެވިފައިވަނީ ] ކުރިބޯށި[އަދި މިތާގައި 

އެހެންކަމުން އިސްލާމް . ޔަތެވެ] ގޮންގަނޑުގެ އެންމެ އުސްނިހާ) ޖަމަލުގެ[(މާނަޔަކީ 
އަދި . ދީނުގައި ޖިހާދަކީ ޖަމަލުގެ އެންމެ އުސް ގޮންގަނޑު ފަދަ މަންޒިލެކެވެ

. ގެންވާ ގޮތުގައި ގޮންގަނޑަކީ ޖަމަލުގެ ހަށިގަނޑުގެ އެންމެ އުހުގައިވާ ބައެވެއެނގި
މިއިން ޖިހާދަކީ ވާޖިބިއްޔަތު ތަކުގެ ތެރެއިންވާ  އެންމެ މަތިވެރި އަޅުކަންކަން 

  .ބަޔާންވެއެވެ
) ޢަމްރު ބިލް މަޢުރޫފް ވަ ނަހީ ޢަނިލް މުންކަރް( املنكر عن وهني باملعروف أمر 173

  .ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކުރުމާއި ނުބައިކަންތައްތައް މަނާ ކުރުމެވެމާނައީ 
 بِالْمعروف تَأْمرون للنّاسِ أُخرِجت أُمّة خير كُنتُم ﴿ :ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެهللا  174

نوهتَننِ وكَرِ عنالْم وننمتُؤو އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ތިއީ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން [ ﴾ بِاللَّه
އަދި . ތިޔަބައިމީހުން މަޢުރޫފަށް ގޮވާލައި މުންކަރާތް މަނާކުރެތެވެ) އެހެނީ. (އުއްމަތެވެ

  .]އަށް އީމާންވެއެވެهللا 
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އަދި . އެއީ ޝަހާދަތެވެ. މަތީ ދަރަޖައަށް ވާޞިލްވުމުގެ މަގުފަހިވެފައިވެއެވެ
  )176(، )175(.]އެންމެ ވަރުގަދަވެގެންވާ ރަހްބާނިއްޔަތަކީ އެއީއެވެ

                        
 ).ގެ ބަސްފުޅު ނިމުނީއިމާމް އައްސަރްޚަސީ( 175
ޝައިޚް ޢަބްދުލް ޤާދިރް އިބްނު ޢަބްދުލް : މިނެގިފައި މިވަނީ) 3(އަރިމަތީ ބާބް  176

އަލް ޢުމްދާ ފީ އިޢުދާދް އަލް ޢުއްދާ ލިލްޖިހާދި ފީ [ގެ ފޮތް  فك ا أسره ޢަޒީޒް
ޖިހާދުގެ [މިބާބް ދިވެހިބަހަށް . ގެ ތެރެއިންނެވެގެ ފުރަތަމަ ބާބް] ސަބީލިއްލާހި ތަޢާލާ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި، އަދި އަޖުރަށް އުއްމީދުކުރުމުގެ [ތަރުޖަމާ ކުރެވި، ] އަޑުން
 .މި ނަމުގައިވާނީ ޕަބްލިޝްކުރެވިފައެވެ] މެއްމައްޗަށް ހަނދުމަކޮށްދިނު
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  )3(ބާބް އަރިމަތީ
  
  

 تعاىلهللا ނަބިއްޔުންނާއި، ރަސޫލުންނާއި އަދި މިނޫންވެސް 
މަތިވެރި ލަޤަބުތައް ދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް އަދި  ،ރުއްސުންލައްވައި
 ގެ ލަޤަބު ދިނުމުގެ މައްސަލަ] ކަލޭގެފާނު[

  
. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިހުއްސުރެ ދެމުން އަންނަ ލަޤަބެކެވެ] ކަލޭގެފާނު[

މިދެވެނީ ޢާންމު މީހުންގެ ތެރެއިން ބަސްވިކޭފާޑުގެ މީހުންނާއި، އަދި އަޑުގަދަ 
ނޫނީ . ޖެހިލުން ކުޑަ ހުޝިޔާރު މީހްުނނަށް ސަރުދާރުކަން ދިނުމަށެވެ

ލޫމާތު އަވަށްތެރެއިން ނުވަތަ އެބައިމީހުން ކުރެން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މައު
މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ތިބޭ ނުފޫޒުގަދަ . ރަށުތެރެއިން ހޯދުމަށެވެ

އެއީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ އެކިއެކި . މީހުންނަށްވެސް މި ލަޤަބުދެވެއެވެ
އަދި އޭނާގެ އުދަގޫ ސަރުކާރަށް ފޯރިޔަ . ކަންކަން ކުރުމަށެވެ

ންނަށް އެޒަމާނުގައިވެސް ކޮންމެވެސް މިމީހު. ނުދިނުމަށްޓަކައިވެސް ތޯއްޗެކެވެ
  .  މުސާރަޔެއް އޮވެއެވެ

  
ދަރަޖަ ] ކަލޭގެފާނުގެ[އިހުގެ ޠާޣޫތު މުޙައްމަދު އަމީނުގެ ދައުރުގައިވެސް މި 

އަދި އިާއލީގޮތުން ނަމުގެ ފަހަތަށް . އާއި ބެހޭގޮތުން ތަޙްޤީޤެއް ކުރެވުނެވެ
ކީ ނާއިންސާފެއްކަމަށް ގެ ލަޤަބު ދިނުމަ]ކަލޭގެފާނު[ކިޔާމީހެއްނަމަ ] ދީދީ[
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ލަޤަބަކީ އާއިލީގޮތުން ދީދީގެ ] ކަލޭގެފާނުގެ[އެހެނީ  )177(.ބުނެވުނެވެ
  . ލަޤަބަށްވުރެވެސް ދަށް އެއްޗެކަށްވުމެވެ

  
އަށް އިތުރު  صلى ا عليه وسلمهللا ކަންމިހެން ހުރުމާއިއެކު، ރަސޫލު

  . އެކަލޭގެފާނޭ ނޫނީ މުޙައްމަދުގެފާނޭ ކިޔުމާއިބެހޭގޮތުން ސުވާލުއުފެދެއެވެ
  

އަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން އައިސްފައިވާ  صلى ا عليه وسلمފަހެ މުޙައްމަދު 
މީގެ އިތުރުން . ޞައްޙަ ލަޤަބުތަކާއި ނުހަނު ރިވެތި ނަންފުޅުތައްވެސް ވެއެވެ

ގެ ނަންއިވުމުން އޭގެ ފަހަތުން ޞަލަވާތާއި  عليه وسلمصلى ا އެ ނަބިއްޔާ 
ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރުމަކީ އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ގޮތުން 

  . ލާޒިމް ކަމެކެވެ
  

އަށް ޝަރުޢީގޮތުންވެސް  صلى ا عليه وسلمهللا މިހެންކަމަށްވާހިނދު ރަސޫލު
ޖައިގެ ގޮތުންވެސް ދަށް ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދަރަ ،އައިސްފައިނެތް ލަޤަބެއް

އެހެނީ މި . ލަޤަބެއް އެރުވުމަކީ އެއްވެސް ާޙލެއްގައި އެކަށީގެންވާކަމެއްނޫނެވެ
ފަދަ އާއިލީ ލަޤަބެއްވެސް ނެތްމީހަކަށް ރައްދުކުރެވޭ ] ދީދީ[ލަޤަބަކީ 

  .އެއްޗަކަށްވުމެވެ

                        
އަކީ ޝާހީ އާއިލާއަށް ރައްދުކުރެވޭ ލަޤަބެއްކަމުގައި ] ދީދީ[މީގެ ސަބަބަކީ،  177

ޔަޢުނީ . ޝާހީލަޤަބެއްގެ މައްޗަށް އިސްނުކުރެވުމެވެ] ކަލޭގެފާނު[އެހެނަސް . ވުމެވެ
  .ދަރަޖައިެގ ގޮތުން ނިކަމެތީއޭ އެވެ
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ނޫނީ މިލަޤަބަކުން ނަބިއްޔެއް، ޞާލިޙެއް، ސަލަފެއް، ބޭފުޅެއް ބޭކަނބަލެއްވެސް 

: އެހެނީ. ކަލޭގެފާނެއްވެސް ވައްކެތްނުކުރެވެއެވެ]ދިވެހި[އާދައިގެ 
މުޙައްމަދުގެފާނު، ލުޤްމާނެްގފާނު، ޝާފިޢީގެފާނު، ޖިބްރީލްގެފާނު، 

ފަހެ މީގެ އެއްވެސް  –މަރިޔަމްގެފާނު، ހައްވާގެފާނު، ކާންނާކަލޭގެފާނު 
ފާޙިޝް މީހުންނާއި،  ފަރަޤެއްވޭހެއްޔެވެ؟ އަދި ކިއެއްހެއްޔެވެ؟ މިލަޤަބު ނުހަނު

ދީނީ ކުލަވަރެއްނެތް މީހުންނާއި، ނެށުންތެރިންނާއި ނާޗަރަންގީ ކުޅޭ 
  )178(.މީހުންނަށްވެސް؛ އަންހެނެއް ފިރިހެނެއް ނުބަލާދެވިފައި ހުރެއެވެ

  
އެހެންކަމުން މިއުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާ އަދި ޚާތިމުއްނަބިއްޔީން އަށް މިފަދަ 

އަދި . ރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެކެވެލަޤަބެއް ނިސްބަތްކުރުމަކީ ދެވޭ ވަ
ގައްދޫ .ގދ/ އަދި އައްޝައިޚް މުޙްައމަދު ސަލީމް . މަލާމާތެއްވެސް މެއެވެ

އަށް މިކަމާއިބެހޭގޮތުން ސުވާލުދެންނެވުމުން މިބަޔާން ވެވުނުފަދައިން  رمحه ا
  :ފަތުވާދެއްވަވައި ވިދާޅުވިއެވެ

  

                        
ބަޔާންވެވިފައިވިޔަސް، މި ލަޤަބު ދެވިފައިވާ  މިތާގައި މިހެން: ނޯޓް 178

އެހެނަސް . އެންމެންނަކަށް މިފަދަ ހުތުރު ޢަމަލު ރައްދުކުރަނީއެއްނޫނެވެ
ބަޔަކަށް ދެވޭ ) ކުށްފާފަ ކުރެވޭ(ފާހަގަކޮށްލާފައި އެވަނީ އަހަރެމެންފަދަ މަޢުސޫމުނޫން 

ތަކުން މާތްކުރައްވާ މަތިވެރިކުރައްވައި، ކުށްފާފަ تعاىلهللا  ،ލަޤަބެއް
  .މިންޖުކުރައްވާފައިވާ ނަބިއްޔަކަށް ދިނުމުގެ ޙައްޤެއްނެތްކަމެވެ
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ގައި ޞަލަވާތް ކިޔުމަށް ނަބިއްޔާގެ ނަންފުޅު އިވޭހިނދު!) ދަންނައެ[...(
އިތުރު [އަށް  صلى ا عليه وسلمهللا އެހެނަސް ރަސޫލު. އަމުރުވެވިގެންވެއެވެ

ކިޔުމަކީ އެއްވެސް ރަސޫލަކަށް ނުވަތަ ] މުޙައްމަދުގެފާނު[ނުވަތަ ] އެކަލޭގެފާނު
  .]ނަބިއްޔަކަށްވެސް ނިސްބަތް ކުރުން އެކަށީގެންވާވަރުގެ ލަޤަބެއްނޫނެވެ

  
  

   



 

  

   



 

 

  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  

  
  :ޙައްޤު ފޯރަމްސްގެ ޚާއްޞަ ގޮފި

  
  ]ޖިހާދުގެ އަޑު[

  
ތަކުގައި ތިޔަ އަޚުންގެ ހެޔޮ ދުޢާ 

  .ނުކުރާށެވެ ހަނދުމަނެތި އަހަރެމެން


